
CATÁLOGO 18

296 654 607

visoesdaguapiscinas@sapo.pt www.visoesdaguapiscinas.com

www.facebook.com/VisoesDaguaPiscinas

Rua Padre Joaquim Rebelo 4C, 9500-782, Ponta Delgada



QUEM SOMOS?
A  Visões d’Água é uma empresa especializada na construção e montagem de piscinas,
com tamanhos que vão desde pequenas piscinas familiares até piscinas para complexos turísticos e 
produtos de lazer na área do Welness (Saunas e Spas).

NOSSOS SERVIÇOS

Realizamos o seu sonho conforme
planeado, com soluções de

qualidade comprovada de frabrico
tradicional ou Kit Standard

CONFIE-NOS O SEU SONHO!

Porque todos os pormenores 
são importantes, na renovação 

da sua piscina, nós dispomos de  
uma equipa especializada que está 
pronta para o aconselhar sobre os 

melhores revestimentos e equipamentos.

Temos diversos Planos de Manutenção 
adaptados à  

necessidade da sua piscina com recurso 
a produtos de marca - ACTI.



Não estamos cá há 20 dias,
estamos há mais de 20 anos!
CONFIE-NOS O SEU SONHO

800 +
Clientes Satisfeitos

20+
Anos de Experiência

3
Áreas de Actividade

20 +
Grupos Hoteleiros



  
 

 

 

 

 

WELLNESS 
SAUNAS
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SAUNA CLARO  

SAUNAS

Características

• Painéis de parede e bancos internos em Choupo
• Dobradiças e ferragens em aço inoxidável
• Iluminação LED atrás dos cantos de apoio traseiros
• Iluminação LED debaixo do banco superior
• Lugares para 6 pessoas, 2 níveis.
• Bancos interiores curvos
• Suporte de bancada superior envolvente
• Para instalar no interior.
• Inclui balde de luxo, concha e termómetro
• Produzido na Finlândia
• Garantia de fabricante vitalícia
• Deverá ver pág. dos aquecedores, controladores  

e acessórios e somar os que pretende (equipamento não 
incluído). 

Características

• Construção em madeira de Choupo Tremedor
• Painéis interiores e exteriores com 15mm de espessura 
• Isolamento térmico (lã mineral) 80mm de espessura, 

comprimido a 50mm
• Barreira de vapor de alumínio
• Bancos interiores em Choupo
• Grelhas de janela removíveis
• Cantos exteriores em aço inoxidável
• Dobradiças e ferragens em aço inoxidável
• Iluminação LED atrás dos cantos de apoio traseiros
• Lugares para 6 pessoas, 2 níveis
• Bancos interiores opostos
• Para instalar no interior.
• Inclui balde de luxo, concha e termómetro
• Produzido na Finlândia
• Garantia de fabricante vitalícia
• Deverá ver pág. dos aquecedores, controladores  

e acessórios e somar os que pretende (equipamento não 
incluído).

SAUNA RUBIK  

A luz é um dos conceitos chave na sauna Claro. A luz entra pela frente de 
vidro, e quando necessário, as lâmpadas de canto e uma tira de LED no 
banco superior dão uma tonalidade quente à sauna. 
O banco “ harvia Ventura” com um design moderno, é muito confortável.

A sauna h arvia Rubik une metal, madeira e vidro criando um todo 
harmonioso. 
A união dos materiais continua também no interior, apresentando 
um acabamento �no e moderno. As tiras de aço inoxidável foram 
incorporadas nos bancos “ h arvia Futura”. A mesma linha continua 
nas luzes e na proteção do aquecedor.



SAUNAS
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SAUNA MODELO ALASKA
CONFORTO , TRADIÇÃO  E MODERNIDADE  NA LINHA ALASKA

Características

• Construção em madeira maciça de Abeto
• Estrado de madeira para o chão
• Porta em madeira, com janela ou frente totalmente em vidro
• Interior em madeira de Tília
• Bancos de 62cm largura
• Peça para cabeça ajustável
• Encostos de cabeça
• Apoio de costas
• Uma porta de ventilação
• Painel de bancada intermediário
• Proteção de segurança do aquecedor
• Candeeiro com proteção (não inclui lâmpada)
• Deverá ver pág. dos aquecedores, controladores  

e acessórios e somar os que pretende (equipamento não 
incluído) . 

Alaska C
2.06 x 2.06 x 2.04m

Alaska V
2.08 x 2.06 x 2.04m



SAUNAS

SAUNA MODELO PANORAMA S

Alaska M
1,60 x 1,10 x 2,04 m

Características

• Construção em painéis de madeira de Abeto
• Interior em madeira de Tília
• Estrado de madeira para o chão
• Frente totalmente em vidro
• Bancos de 62cm largura
• Encostos de cabeça
• Apoio de costas
• Uma porta de ventilação
• Painel de bancada intermediário
• Proteção de segurança do aquecedor
• Candeeiro com proteção (não inclui lâmpada)
• Dimensões: 2,14 x 1,64 x 2,01 m (LxPxA)
• Deverá ver pág. dos aquecedores, controladores  

e acessórios e somar os que pretende (equipamento não 
incluído) . 

SAUNA MODELO ALASKA (CONT.)
CONFORTO , TRADIÇÃO  E MODERNIDADE  NA LINHA ALASKA

Panorama S
2,14 x1,64 x 2,01 m
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SAUNAS
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KIT SAUNA TRADICIONAL BASIC  
CONFORTO, TRADIÇÃO E ECONOMIA

MEDIDAS SET-080-0001

MEDIDAS SET-080-0066

Características

• Construção em madeira maciça
• Fachada em madeira com porta em vidro
• 2 bancos de 50cm
• 1 Encosto de cabeça
• 1 Porta de ventilação
• 1 Proteção de segurança do aquecedor
• 1 Candeeiro com proteção (não inclui lâmpada) 
• Aquecedor Nordex 6kw (pág. 57)
• Controlador K4 
• Pedras vulcânicas (pág.58), conforme indicação do aquecedor
• Material e instruções de montagem
•  Equipamento  incluído
• Não inclui acessórios (ex: balde, higrómetro, etc).



SAUNAS
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Precisa de uma sauna com uma altura, largura ou comprimento especí�co? 
Precisa do teto inclinado ou de um recanto para encaixar no espaço que tem disponível? Quer frentes em vidro, janelas na horizontal, na vertical, um 
interior com um design mais requintado? Seja qual for os seus requisitos traga-nos o seu projeto que nós apresentar-lhe-emos uma solução…

SAUNA À MEDIDA

Modelo standard inclui:

• Paredes da sauna com 70mm de espessura
• Porta de vidro de 8mm, com puxador de madeira, ou de madeira e aço inoxidável
• Interiores no modelo Prestige ou Emotion
• Dependendo do pretendido, com: 1 ou 2 encostos de cabeça, porta de ventilação, apoio de costas (por metro), painel de bancada 

intermediário (por metro), proteção de segurança do aquecedor, estrado para o chão (feito por medida) e candeeiro com proteção (não 
inclui lâmpada).

• Dimensões:  Altura de 2,01 m a 2,30 m | Largura de 1,50 m a 4,50 m | Profundidade de 1,50 m a 2,50 m

OPÇõES

Proteção p/ aquecedorGola remate p/ aquecedor InfravermelhosMedida fora de formato Bancos à medidaTeto à medida
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SAUNAS INFRAVERMELhOS

SAUNA  INFRAVERMELHOS  VITAMY 

SAUNA  INFRAVERMELHOS  PHENIX

Características

• Dimensões: 1,64 x1,20 x 2,02 m (LxPxA)
• Unidade de controlo de infravermelhos (similar ao Wave.com4 

Infra) com 2 circuitos de aquecimento, que são placas de 
infravermelhos

• Iluminação LED (branco quente)
• 2 Placas de aquecimento infravermelho com 100W cada.
• 2 Radiadores ECO de espectro completo, 350W cada (costas)
• 2 Radiadores ECO de espectro completo, 500W cada (frente)
• 1 Ventilador redondo – disponível como opção
• 2 Recipientes de pedra-sabão para fragrâncias
• Radiação infravermelha com vidro: A 24%, B 55%, C 21%.
• Sauna completa.

Características

• Exterior e interior em cedro canadiano.
• Design de vidro colorido
• Com elementos de aquecimento ajustáveis.
• Banco em madeira de cedro.
• Radiador com tecnologia testada “Seibersdorf”.
• Unidade interior de controlo digital.
• Luz colorida.
• Ventilação.
• Rádio e leitor de MP3 (porta USB e entrada de cartão SD).
• Dobradiça da porta à direita
• Radiação infravermelha com vidro: A 9%, B 24%, C 67%.
• Sauna completa.

Phenix-S
1,00 x 1,00 x 2,00 m (LxPxA)

4 radiadores de infravermelhos 
de espectro completo, 1500W.

Phenix- M
1,30 x 1,00 x 2,00 m (LxPxA)

6 radiadores de infravermelhos 
de espectro completo, 2200W.

Phenix-L
1,45 x 1,00 x 2,00 mm (LxPxA)

7 Radiadores de infravermelhos 
de espectro completo, 2200W.
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SAUNA EXTERIOR LAVA
UM COMPLEMENTO AO SEU  JARDIM

Características

• Construção de madeira maciça de 70 mm 
(Abeto) com encaixe macho/fêmea triplo

• Esquadro de base e tábuas do soalho de 
19mm, em Abeto

• Antecâmara com 191 x 59cm, para trocar de 
roupa

• Teto de uma água, balançado 80cm para a 
frente e 25cm para os restantes lados

• Porta de madeira com vidros duplos e 
fechadura para o exterior

• Porta em vidro 191x590x8cm sauna/
antecâmara

• 1 Janela fixa de vidro duplo 119x69x7 cm
• Interior em madeira natural tília
• 3 Bancos de 62 cm de largura
• 2 encostos de cabeça
• 2 encostos de costas
• Proteção de segurança do aquecedor
• Candeeiro com proteção (não inclui lâmpada)
• 5 cabos de silicone 5 x 1,5 mm² para o 

aquecedor 
• Material de feltro para o telhado
• Portas (1980 x 800cm) dobradiça à esquerda
• Material e instruções de montagem
• Aquecedores/controladores e acessórios não 

incluídos

Altura máxima: 2,70m
Altura interior: 2,10m

NOTA: Deverá escolher e somar um aquecedor 
9kw, um controlador e os acessórios de sauna que 
pretender. Ver págs dos aquecedores, controladores 
e acessórios.

SAUNAS



Características

• Construção de madeira maciça de 70 mm 
(Abeto) com encaixe macho/fêmea

• Esquadro de base e tábuas do soalho de 
19mm, em Abeto

• Teto de duas águas, balançado 80cm para a 
frente e 25cm para os restantes lados

• Porta de madeira com vidros duplos e 
fechadura Interior em madeira natural tília

• 3 Bancos de 62 cm de largura
• 2 encostos de cabeça e 2 encostos de costas
• Proteção de segurança do aquecedor
• Candeeiro com proteção (não inclui lâmpada)
• 5 cabos de silicone 5 x 1,5 mm² para o 

aquecedor 
• Material de feltro para o telhado
• Porta (1980 x 800cm) dobradiça à direita
• Material e instruções de montagem
• Aquecedores/controladores e acessórios não 

incluídos

Altura máxima: 2,90m
Altura interior: 2,10m

NOTA: Deverá escolher e somar um aquecedor, um 
controlador e os acessórios de sauna que pretender. 
Ver págs. dos aquecedores, controladores e acessórios.
O controlador aconselhado para esta sauna é o Wave.com 
por ser para interior.
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SAUNAS

SAUNA EXTERIOR COUNTRY
TRADIÇÃO  OUTDOOR


