
6 passos 
para ter 

a sua piscina
PISCINA EM BETÃO, ASPETO MADEIRA



o que vai 
ficar a saber

• porquê uma piscina semi enterrada?
• passo zero: o kit
• passo 1: colocação dos pilares e da estrutura de base
• passo 2: colocação das travessas
• passo 3: colocação dos suportes de bordadura
• passo 4: colocação do Liner
• passo 5: colocação da bordadura
• passo 6: fixação das escadas

• a piscina está pronta para os primeiros banhos.

Sem condicionantes de espaço, localização ou formatos, não há limites 
para dar largas à sua imaginação.

Não precisa da licença de construção, como uma piscina enterrada!* 



porquê uma 
piscina 

semi 
enterrada?

Preciso de sacrificar muito espaço do meu jardim ou do meu terraço?

Terei de realizar grandes obras para a instalação deste tipo de piscina? 

Porque devo escolher uma piscina semi enterrada?

Para responder a estas questões, decidimos criar um Ebook com os principais passos para a instalação de 
uma piscina semi enterrada, e mostrar-lhe que todo o processo é fácil e rápido. E acima de tudo, terá uma 
piscina resistente e para uma vida inteira!

Estas piscinas caraterizam-se por poderem ser instaladas em terrenos planos ou onde não é possível escavar 
de forma profunda. São uma opção para quem procura uma solução de instalação rápida e económica. 

Estas piscinas são uma alternativa para os espaços pequenos e estão prontas a instalar. Por serem fornecidas 
em kit, podem ser instaladas por si!

3 razões porque deve escolher uma piscina semi enterrada?

1 – São resistentes  
2 – Não são de madeira  
3 – São vendidas num kit completo

Agora que já sabe o que são e porque as deve escolher, deixamos, de seguida, os 6 passos para a sua 
instalação. 

Este manual de instalação é um resumo de todo o processo de instalação da piscina Naturalis, neste caso, 
do modelo decagonal. As imagens são meramente explicativas e permitem ter uma noção aproximada da 
instalação. 

Para a instalação de uma piscina Naturalis são necessárias 

2 PESSOAS e, em média, 2 DIAS para poder mergulhar nela. 

Exclui o tempo de remoção de terras e a realização da lage de betão. 

* segundo o decreto de lei 136/2014 (RJUE), capítulo II, artigo 6º ISENÇÃO DE CONTROLO PRÉVIO, as Naturalis encaixam na alínea c), como obras de 
escassa relevância urbanística. Desta forma, não necessitam de licença.



passo zero
o kit

composição do 
kit standard 
- Estrutura e bordadura em betão
- Estrutura de base
- Pilares
- Suporte de bordadura
- Revestimento de parede interior
- Liner liso 75/100 com friso Mosaic
- PVC Hung para fixação do liner
- Junta de bloqueio
- Alcatifa geotextil 350gr
- Filtro ecológico Skimfiltre 12 m3/h
com tomada de aspiração
- Refluidor em ABS orientável
- Bomba de ¾ cv
- Kit tubagem
- Kit porcas e parafusos
- Kit de limpeza
- Silicone
- Escada interior inox amovível
- Escada exterior inox amovível
- Manual de montagem a cores

GARANTIAS Bomba & Filtro 2 ANOS | Estrutura 10 ANOS | Liner 10 ANOS
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passo 1
pilares 

e estrutura 

Colocação dos pilares e da 
estrutura de base
Existem dois tipos de pilares: 
- pilares direitos: colocados no
comprimento da piscina. 
- pilares de ângulo: colocados na 
largura da piscina.

A instalação inicia-se com a fixação 
de alguns pilares e respetivos painéis. 
Estes guiam e definem a colocação 
dos outros pilares até que chegue à 
forma total da piscina. 

A estrutura da piscina Naturalis deverá assentar sobre um terreno devidamente estabilizado, e que não tenha sido alvo 
de escavações ou aterro há pelo menos 10 anos. As recomendações para a instalação de piscinas semi ou totalmente 
enterradas estendem-se para uma implantação em terreno não húmido.  
As piscinas Naturalis devem ser instalada sobre uma lage de betão devidamente nivelada. 



passo 2
travessas

Colocação das travessas
As travessas estão numeradas e deve ser respeita a sua ordem de 
colocação. 
A 1.º travessa forma a primeira fiada. Deve-se verificar que estão 
devidamente encaixadas de forma a garantir uma montagem perfeita do 
resto da estrutura. De seguida, pode-se colocar as travessas seguintes 
que formam todo o muro da piscina. 

Algumas das travessas destinam-se também à fixação de equipamentos 
do kit, tais como o refluidor, o projetor (opcional), o painel do skimmer, 
etc. 



passo 3
suportes 

de bordadura

Colocação dos suportes de bordadura
Existem dois tipos de suporte de bordadura: 
- suportes direitos: colocados no comprimento da piscina. 
- suportes de ângulo: colocados na largura da piscina.

Os suportes - em aço - são fixados através das porcas e 
parafusos fornecidos no kit. 

É nesta fase que se decide onde devem ficar as escadas 
fornecidas no kit. 



passo 4
 revestimento 

Colocação do liner
O liner deve ser colocado com cuidado 
e de forma correta, tanto no solo,
como nos muros. 
Deve-se ajustar a tensão do
liner empurrando os ângulos deste
para dentro dos ângulos da piscina.

Um aspirador caseiro servirá para 
sugar o ar entre o liner e a parede da 
piscina, para que fique ajustado ao 
fundo e às paredes da mesma. 

De seguida, inicia-se o processo de enchimento da piscina!



passo 5
bordadura

Colocação da bordura
Findo o enchimento da piscina, a bordadura deve 
ser fixa com o silicone, que é fornecido no kit.

As peças direitas são aplicadas sobre as partes 
direitas da piscina e as de ângulo, sobre os cantos.

Verifica-se sempre o nivelamento das peças da 
bordadura, para que tudo fique perfeitamente 
encaixado. 



passo 6
escadas 

Fixação das escadas
A fixação das escadas fornecidas no kit é a 
fase final da instalação.

As escadas interiores e exteriores são em inox 
e vão facilitar a entrada e saída da piscina. 

Após a fixação e o enchimento da piscina, 
deve-se colocar o sistema de filtração em 
funcionamento.

Todas as juntas e ligações devem estar bem 
apertadas, o nível de água deve ser suficiente 
e bomba deverá estar ligada a um quadro 
elétrico protegido com um disjuntor 30 mA 
(aconselhamos o recurso a um profissional de 
eletricidade para este trabalho).



A piscina está pronta para os primeiros banhos.
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