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Pool Clean.
Reduz o uso de cloro
nas piscinas residenciais
em quase 100%.
Nas públicas, de clubes,
academias, clinicas
e hotéis em
quase 75%.

Alérgicos
a cloro podem
frequentar a
piscina.

vercesi

A nova água
para piscinas é mais leve,
sem gosto e sem cheiro, não
resseca pele e cabelos e nem
irrita os olhos. É mais saudável
para as crianças que passam o dia na
piscina e até para o meio ambiente. Nas
academias, não detona maiôs e sungas,
os materiais das aulas têm vida mais
longa, o ambiente fica livre do cheiro
forte de cloro, respira-se melhor
durante os exercícios e o ambiente
fica mais saudável para alunos e
professores.

Sua piscina saúde
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A nova água
para piscinas não
vem em garrafas,
mas parece que você
despejou um monte
delas para encher
a piscina.

Sua piscina saúde

Injeta dosagem
correta de cloro
e corrige pH.

Versão em aço
inoxidável para
piscinas públicas com
filtros de vazão até
36.000 litros/hora.

Pode ser instalado em
bateria nas piscinas
públicas, de academias,
clubes e hotéis. Como nessas
piscinas a redução de cloro
é quase 75%, a instalação
de um Pool Basic facilita
ainda mais a manutenção.

UVControl

Todo Pool Clean vem
com o exclusivo
Sistema Inteligente de
Monitoramento
UVControl.

ES-55

Para piscinas
residenciais
com filtros de
vazão até
7.500 litros/hora.

ES-36

Para piscinas
residenciais
com filtros de
vazão até
3.200 litros/hora.

Tem um
Pool Clean
com potência
e custo perfeitos
para cada
piscina.

“Temos 3 piscinas aquecidas
e todas têm Pool Clean. Seu
alto poder germicida me deixa
tranquila em relação à qualidade
da água. Antes de conhecer o
Pool Clean, usamos sistemas
químicos, como a salinização, mas
tivemos prejuízos estruturais e
problemas de alergia.” Alcione
Helena Rende, proprietária da
Academia de Natação Pingo de
Ouro - Uberlândia/MG

Pool Clean.
Cada vez mais
instalado.
Cada vez mais
aprovado.

Exclusivo para academias, hotéis, clínicas, clubes e
locais com piscinas públicas: faixa e banner grátis ao
comprar Pool Clean. É só ligar 0800 727 3737

Piscina saúde

aqui tem descontaminação uvc para piscinas

Sua piscina saúde
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Sua piscina saúde

faixa para fachada

3 m x70 cm

Piscina
Utiliza lâmpadas

“Instalamos o Pool Clean há 3
anos em uma piscina aquecida,
freqüentada por mais de 500
alunos. O cheiro de cloro
sumiu, a água ficou leve e o
rendimento nas aulas é visível.
Com aprovação total dos sócios,
já instalamos o sistema nas
piscinas infantil e semi-olímpica.”
Carlos
Bonaldo,
presidente
do clube Associação Atlética
Botucatuense - Botucatu/SP
“Instalamos o Pool Clean
pensando na saúde dos
nossos pacientes e dos
nossos professores.” Dra.
Rosane
Rossi
Sabioni,
diretora do Centro de
Reabilitação Acquaclínica Ribeirão Preto/SP

“Os alunos comentam que
não cheiram mais a cloro e
que seus maiôs e sungas
não se “desintegram” mais.
Temos bebês e crianças
nadando nas nossas piscinas,
e as mães estão satisfeitas.”
Valéria Reis, gerente Winner
Academia - Ribeirão Preto/SP

banner

58 cm x 58 cm

Pool Clean.
Descontaminação
sem processos
químicos.

Piscina

Utiliza lâmpadas

Garantia
Garantia
Maior fabricante de piscinas
deMaior
vinilfabricante
da América
Latina
de piscinas
de vinil da América Latina

A tecnologia
UVC é o único método
de descontaminação para
piscinas que não usa processos
químicos. Ao recircular, a água
passa pelo filtro e, depois, pela
poderosa luz germicida ultravioleta C
do Pool Clean. Instantaneamente, até os
microorganismos mais resistentes, como
a giárdia, são eliminados. Não existem
Filtro riscos de alta dosagem, pois quanto
Filtro
mais a água passa pelo Pool
Clean, mais descontaminada
ela chega à piscina.

Instalação
sem obras.

Instalado facilmente na tubulação da casa
de máquinas, logo depois do filtro.

Para total eficiência do Pool Clean, siga as instruções do manual do proprietário

Pool Basic

ES-150

“Hoje, mais pessoas buscam alternativas de bemestar e saúde, e uma piscina bem tratada, com baixa
quantidade de cloro, é uma delas. Temos Pool Clean
há 5 anos. Os alunos ficam mais dispostos, as mães
notam a diferença.” Rosana Vanzella, proprietária
da Belaqua Academia - Ribeirão Preto/SP

Entrega de faixa e banner sujeita a disponibilidade em estoque

ES-95

Para piscinas públicas e
residenciais com filtros de
vazão até 18.000 litros/hora.

“Temos Pool Clean há 4 anos. Quem experimenta
não quer mais saber do sistema convencional. Foi
uma ótima escolha, um excelente investimento.
Tornou-se um importante fator de decisão pela
escolha da nossa academia.” Vicente Petrosino,
sócio-diretor da Wet Academia - São Paulo/SP

