CONSTRUA SUA PISCINA AUTO-LIMPANTE
Quando nos sobra tempo livre, o mais importante é poder curtir o sol com a familia,
porque perder horas de lazer cuidando da piscina, se ela pode se tratar sozinha? O Sistema
AUTOPOOL é instalado, estrategicamente, no piso da piscina, nova ou reformada, e em qualquer
formato, resultando em uma limpeza de 99% de toda sua piscina, garantindo uma economia
significativa de recursos naturais, como a energia usada para aquecer a água, e agentes
sanitizantes. Quando o sistema não está em funcionamento, ele se torna praticamente invisível no
piso, sem mangueiras flutuando ou equipamentos dentro da água, proporcionando água limpa e
• Limpa a piscina toda incluindo,
bancos, degraus, paredes como
também o spa;
• Patente nacional e
internacional;
• 365 dias pronta para o uso;
• Sem mangueiras ou robôs
dentro da água;
• Economiza produtos químicos e
energia para o aquecimento;
• Produto amigo da ecologia;
• Sem rotinas de manutenção;
• Garantia de um ano com
possibilidade de extensão.

pura para usufruir de todo conforto e qualidade de vida que sua piscina pode oferecer.

COMO FUNCIONA:
1. Os jatos distribuidos pelo piso, são acionados automaticamente, e realizam seu trabalho de
maneira rápida e silenciosa, limpando e distribuindo água filtrada, aquecida e sanitizada sobre o
piso da piscina, simultaneamente.
2. Quando o sistema não esta funcionando os jatos se retraem ao nível do piso tornando-se
praticamente invisíveis, ou seja, tudo é pensado para a melhor utilização da piscina.
3. Os jatos seguem uma sequência, girando 360° em seu eixo, distribuindo a água tratada e
aquecida por toda a piscina.
4. Toda a sujeira e detritos é direcionada para o ralo de fundo MDX (opcional), desenvolvido com
tecnologia para segurança do usuário, evitando também entupimentos.
5. Os jatos são controlados pelo cérebro do sistema, a válvula distribuidora, que por meio
mecânico direciona o fluxo de água para cada linha de jatos dentro da piscina, aumentando a
potência do fluxo de água. A manutenção é mínima com 100% de circulação garantida.
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AUTOPOOL ECONOMIZA PRODUTOS QUIMICOS, ENERGIA E O SEU DINHEIRO

AUTOCIRCULAÇÃO, AUTOLIMPEZA, AUTOPOOL
Da Empresa # 1 em tecnologia para piscinas.

O sistema AUTOPOOL não se resume a um poderoso sistema de limpeza para piscinas, é
também um avançado sistema de circulação. Piscinas tradicionais circulam a água somente na
superfície devido aos retornos estarem perto da linha da água, onde produtos químicos e o
aquecimento são mais rapidamente perdidos para atmosfera. Isto proporciona o desperdício de
produtos químicos e perda do aquecimento, aumentando a proliferação de algas e uma circulação
ineficiente.
O sistema AUTOPOOL, resolve o problema gerado por piscinas tradicionais, usando o
sistema de jatos rotativos, estrategicamente posicionados no piso da piscina, degraus, bancos,
espelhos d’água, deck molhado, etc. O AUTOPOOL circula e limpa cada cm² da sua piscina, tudo que
estiver dentro da água. Esta circulação da água gerada pelo sistema AUTOPOOL proporciona uma
piscina com água saudável, economia de recursos naturais, como a energia despendida pelo
aquecimento da água, e o conforto de sua piscina 365 dias por ano, pronta para o uso. Isto significa
que além de economizar o seu dinheiro você recebe uma piscina com água saudável e todo
conforto que merece.
Estudos independentes provaram que você pode reduzir significativamente os custos
com aquecimento, produtos químicos e mão de obra, calculando a vida útil de sua piscina.

BENEFICIOS DA CIRCULAÇÃO:
• Aproveite água pura e saudável;
• Elimina a formação de algas em áreas com
menos circulação;
• Elimina pontos frios por toda piscina,
auxiliando no aquecimento;
• Economia na utilização de produtos
químicos;
• Economiza energia para aquecer a piscina;
• Economiza seu dinheiro por toda vida útil
da piscina;
• Conforto e conveniência 365 dias por ano.
• Amigo da ecologia.

PISCINAS CONVENCIONAIS

AQUECIMENTO COM AUTOPOOL

DISTRIBUIÇÃO HOMOGENEA DE SANITIZANTES
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