
VINIL 

A piscina de vinil vem sendo cada vez mais procurada por quem quer construir uma 

área de lazer em casa, devido à sua ótima relação de custo-benefício. 

A piscina de vinil não é uma peça pronta e rígida como a piscina de fibra. Trata-se de 

um revestimento que cobrirá a estrutura de alvenaria, feita abaixo do nível do solo. 

Para isso, é necessário realizar a escavação onde será realizada a piscina, logo após, 

dar inicio a construção com blocos de concreto, instalação dos dispositivos (aspiração, 

dreno, retorno e nivelador), perfil e tubulação. Por fim, o revestimento em vinil é 

aplicado para cobrir a estrutura. 

O bolsão confeccionado sob medida é estendido sobre toda a piscina e inicia-se o 

processo de enchimento de água. Enquanto isso acontece, um aspirador industrial 

retira o ar que está entre o bolsão e a estrutura da piscina. Dessa forma, o 

revestimento não apresentará rugas ou deformações. 

Por ser um material impermeável, o vinil também é uma ótima opção para quem 

precisa reformar uma piscina de concreto com problemas de vazamentos. Nesse caso, 

é necessária uma manutenção prévia para reparar buracos e azulejos quebrados. 

Também é feita a aplicação de uma manta antes do vinil, para que o revestimento não 

sofra abrasão de qualquer material resultante da reforma. 

O vinil deve-se ter uma atenção maior, pois pode ser danificado em contato com 

objetos pontiagudos ou cortantes. A sua manutenção requer também a utilização 

de produtos próprios para evitar o aparecimento de manchas e para estender a vida 

útil do material.  

Sua construção exige menos material e menos mão de obra para colocação de 

acabamento, resultando em um tempo de execução mais curto e uma entrega mais 

rápida.  

O vinil não exige a aplicação de outro material impermeabilizante, pois já realiza essa 

função por si só, o que também diminui custos na obra. 

Quando há a necessidade de troca do vinil, você tem uma piscina nova. Sua limpeza é 

mais fácil, pois não apresenta rejunte para acumulo de algas.  

Seu tamanho e formato são ilimitados dando flexibilidade para o cliente realizar sua 

piscina como quiser. E no mercado há uma infinidade de estampas e cores de vinil, 

podendo também personalizar seu vinil com uma logomarca ou o brasão de seu time 

por exemplo. Veja abaixo os modelos de estampas das 3 empresas que A Pool Center 

Piscinas trabalha: 

http://br.piscinas.com/piscinas-de-vinil
http://br.piscinas.com/piscinas-de-fibra
http://br.piscinas.com/reforma-de-piscinas


 

 



 



 

 

 

 

 

 



 





 


