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Coberturas de

Piscinas
que Proporcionam
Rentabilidade

E

specialistas na área da cobertura de
piscinas, a Cubritek presta um serviço
de excelência, onde a qualidade e a
segurança são considerados exímios.
Oferecem um trabalho personalizado e
feito por medida, adaptando-se assim
às necessidades de cada cliente.

Coberturas deslizantes, telescópicas, coberturas
baixas, apoiadas, de grandes dimensões e coberturas
personalizadas, são alguns dos serviços que a Cubritek
disponibiliza. Todas elas possibilitam o prolongamento da
temporada de utilização, mantendo a temperatura ambiente
e da água todo o ano.
Foi fundada por Armindo Moreira, que se encontra na
área das piscinas desde 1999, altura em que começam
a nascer as primeiras coberturas. Desta forma, podemos
identificar a Cubritek como uma pioneira de mercado.
Atualmente, existe ainda o estigma de uma piscina não
ser considerada um bom investimento, pois muitas vezes é
usada durante cerca de 3 meses durante um ano, e o restante tempo fica inutilizável. A Cubritek vem desmistificar

essa ideia, e tem no mercado as melhores soluções para
cada cliente, sejam eles particulares ou profissionais, de
grandes ou pequenas dimensões, rentabilizando assim a
piscina durante qualquer altura do ano.
Relativamente ao fator estético, a tendência de mercado tem evoluído, e o receio de que as coberturas retirem
o embelezamento do meio envolvente encontra-se praticamente anulado, pois acaba por acontecer precisamente
o reverso da moeda. Sendo as coberturas fabricadas
de forma personalizada e indo ao encontro do gosto de
cada cliente, estas acabam por enriquecer o espaço a
nível visual, podendo ser até consideradas uma forma de
decoração.
Para além da elevada exigência a nível de qualidade, o
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acréscimo de segurança é também uma mais-valia que este
serviço proporciona, protegendo principalmente crianças
e animais de caírem à piscina, e também condicionando
o acesso a estranhos. Assim, são desenvolvidas soluções
capazes de responder ao mercado de coberturas para
hotéis, parques de campismo, parques de diversão, etc..
havendo sempre a possibilidade de adaptação à arquitetura do espaço.
Ao nível dos materiais, a Cubritek utiliza apenas plataformas de grande fiabilidade, como o policarbonato, que é
inquebrável e que possui proteção contra a radiação ultravioleta. O efeito de estufa criado no interior da cobertura
permite um ambiente muito confortável, aumentando assim
a temperatura da água entre 8 a 10 graus. Assim como a

utilização de alumínio de grande qualidade faz com que
as coberturas sejam robustas e seguras.
O turismo é um foco da empresa, que procura sempre
essencialmente a qualidade, a inovação e a excelência.

