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Construção & Remodelação

Iberia Blue Lda pode oferecer-lhe um profundo
conhecimento e uma vasta experiência prática em
todas as facetas do processo de construção da
piscina, a partir de conceitos de design, estruturas
de betão para acabamentos interiores especializados.

As piscinas construidas pela Iberia Blue são
construídas com betão projetado ao longo de
gaiolas de aço. Criando uma estrutura arredondada e contínua, utilizando betão projetado que
remove o sistema datado de cofragem e, portanto,
não há ponto fraco.

A nossa licença de construção é considerada uma
das mais importantes empresas de piscinas no
Algarve e em Portugal, oferecendo uma especializada gama de design e acabamentos exclusivos
para a piscina.

Este método de construção é conhecido por
produzir uma forte concha de betão mas também
oferece a liberdade total no desenho e é mais
rápida do que o método tradicional standard de
blocos.

podemos projetar uma piscina
“ Nós
que se adapta às suas especificações

“

“Beleza natural e completa
liberdade de design com
acabamentos em pebble

“

Acabamentos Interiores
Thá cinco diferentes acabamentos disponíveis através
da nossa empresa.
Somos especializados em acabamentos expostos de
pedra natural da Pebble Pro, Wet Edge Technologies e
Krystalkrete. Nós empregamos aplicadores altamente
qualificados em aplicar acabamentos interiores de
pebble, que têm experiência de mais de 100.000 m2
aplicados ao longo dos anos. Em nós você pode confiar,
você receberá um acabamento profissional aplicado
pela equipa mais experiente de Portugal.

Sandy Beach Pebble

Wet Egde

Krystalcrete

Crystal Effects

O pebble utilizado da Pebble Pro e Wet Edge Technologies™ é da mais alta qualidade necessária para suportar
o ambiente da piscina. Apenas os nossos acabamentos
são aprimorados com a adição de Pebble Edge™.

Com os nossos cinco bonitos seixos naturais, provenientes das praias da Nova Zelândia, combinamos os
seixos em uma gama de acabamentos para dar-lhe tons
de água deslumbrantes que criam piscinas com um ar
natural e espetaculares, para complementar qualquer
ambiente.

podemos oferecer-lhe
“ Nós
uma gama de bonitas pedras
naturais

“

Pedra natural da Pebble Pro™ é uma mistura de pedras
naturais com cimento que oferece um acabamento
anti-deslizante de longa duração nos tons de belos
azuis naturais, verdes e areia de praia.

Mosaic

Pebble Pro – Este acabamento original fornece uma
aparência bonita e natural à sua piscina. Ao combinar os
seixos maiores e o cimento branco, criamos uma gama
de seis cores atraentes. Este acabamento oferece-lhe
uma profundidade de cor bonita à sua água e um
acabamento que é antiderrapante e durável.
Pebble Silk – Este acabamento emocionante leva o
melhor do acabamento original Pro e utilizando um
pequeno seixo oferece-lhe todas as caracteísticas
fantásticas de uma pedra com um acabamento mais
uniforme e sensação de textura suave.

Pebble Pro

Através da nossa parceria com a
Wet Edge™ também podemos
chamar de mais de 50 anos de
experiência em pebble e agora são
capazes de oferecer Pebble Edge™
para a nossa gama de acabamentos de pebble.
“ Pebble Edge™ Admixture” foi
desenvolvido com a orientação de
especialistas líder especializados
em química e de cimento é uma
mistura de pozolanas e polímeros
que, quando adicionados ao nosso
cimento vai fazer com que este se
torne mais forte, mais denso e
menos suscetível à degradação da

O mais inovador fabricante de acabamento de piscinas na indústria,
Wet Edge Technologies traz uma elegância vibrante e durabilidade
à natureza do seu chão da piscina. Uma aresta de corte agregado ao
acabamento da piscina é a alternativa inteligente, oferecendo
resistência e durabilidade e uma grande variedade de cores,
tornando-os a escolha perfeita para a sua piscina. Das margens do
Chile para as praias da Nova Zelândia, Wet Edge viaja para a origem
de pedras que oferecem o equilíbrio perfeito de forte composição
mineral, cor, tamanho e textura para que o seu acabamento da
piscina, manter seu brilho vibrante e integridade estrutural para os
próximos anos .
Um dos mais desejáveis acabamentos de piscinas no
mercado de hoje devido à sua durabilidade e beleza. O
acabamento Pearl Matrix porporciona uma superfície
atraente e de longa duração que vai resistir ao teste do
tempo.

Juntamente com a opção tradicional e clássico de
acabamento em mosaicos a nossa empresa pode oferecer-lhe
um a novo acabamento, o Krystalkrete.
Krystalkrete é feita a partir das melhores materiais da
natureza criando o acabamento de piscina mais luxuoso do
mundo. Disponível em nove cores brilhantes incluindo Azul
Royal e Ebony Black, Krystalkrete vai transformar a sua piscina
numa obra-prima de tirar o fôlego. Se você está procurando
um estilo tradicional elegante, contemporâneo flash ou algo
entre os dois, nada cativa a imaginação como Krystalkrete.
Krystalkrete combina as propriedades de desempenho
enriquecido com cimento branco Portland com uma mistura
de fábrica de agregados cristalinos reforçada com quartzo
colorido para criar um brilho e força que supera e sobrevive
aos acabamentos piscina tradicional. Para uma construção
nova, renovação ou apenas para mostrar, Krystalkrete define
uma barra da competição que não pode ser alcançar.

Apenas o tamanho do pebble define o Satin Matrix do
Pearl Matrix. Os pebbles ligeiramente menores no
acabamento Satin Matrix são tão duráveis e bonitos
como aqueles em Pearl Matrix. Satin Matrix inclui
também uma mistura de Pebble Edge que foi desenvolvida com a orientação de especialistas líderes e
especializados em química de cimento.

Características Especiais

Nossa atenção aos detalhes é uma das coisas que nos
distingue dos outros construtores de piscinas. Sabemos
que a sua piscina deve ser mais do que apenas funcional
– que deve adicionar interesse e beleza ao seu jardim.
Incorporando um característica de design no design da
sua piscina podem ajudar a alcançar este objetivo.
Incorporar um Jacuzzi com borda transbordante ou
margem infinita transbordando em uma segunda
piscina, uma entrada de praia ou a swim out shelf para
relaxar, se divertir com um assento de bolhas ou área de
bolhas para crianças. Estas são apenas uma pequena
seleção, as possibilidades são infinitas e apenas confinadas pela nossa imaginação.

“Sabemos que uma piscina deve ser

Transbordo

Margem infinita

“

mais do que apenas funcional

Zonas de relaxamento

Assento de Bolhas

Entrada de Praia
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