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LinhaBLUE

Em ABS
- Desenvolvido para instalação em piscina de Vinil, Fibra e Alvenaria.
- Próprio para trabalhar submerso a água com grau de proteção IP68
- Corpo encapsulado em resina.
- Baixo consumo energia.

Blue Vinil ABS Branco
3 POWER LED 9 W
Ø externo 9 cm
Instalação em piscinas de Vinil com

ESTA LINHA ESTA DISPONÍVEL EM:
- 3 POWER LED 9 W - ilumina 15 M2 - ângulo de abertura 120 graus
CORES

- MONOCROMATICO branco, branco quente e azul.

Blue Fibra ABS Branco
3 POWER LED 9 W
Ø externo 9 cm
Instalação em piscinas de Fibra
com Flangeamento rosca.

Blue Solução
3 POWER LED 9 W
Ø externo 14 cm
Instalação em nichos com
nichos de 80mm à 90mm

REFLETOR X80 9W
Ø externo 8 cm
REFLETOR X130
RGB 9W
Ø Externo 13 CM
Para Piscinas de Alvenaria, Vinil e Fibra

Instalação em piscinas de Vinil / Fibra /
Alvenaria
Encaixe: Rosca 1/2 - 3/4 BSP Tubo 1/2 - 3/4
c/ Oring. Não acompanha nichos
p/ instalação

Dispositivos em ABS
BLUE SOLUÇÃO
Aro modelo NOVO
Aro modelo ANTIGO

Nichos p/ piscina de
Vinil e Fibra
Encaixe rosca 1/2 BSP
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SKIMMER
Skimmer Coletor de Sujeira
para Piscinas
com Boca Larga
Fabricados em termoplástico de
alta qualidade (ABS), possuem
insertos em latão e saída para
acoplamento de aspiração, o que
reduz o custo da obra.

O Skimmer para Piscina - Boca Larga é uma maneira extremamente
prática e simples de manter a sua
piscina higienizada.
te na remoção de impurezas e bactérias, além de controlar o nível de
água de sua piscina.

RALO DE FUNDO BRANCO DE VINIL
COM TAMPA ABNT
dade proporcionar movimentação da
arrasta toda sujeira depositada na
parte mais profunda da piscina para
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LinhaPRATA
CORPO e AROS em AÇO INOXIDÁVEL
- Desenvolvido para instalação em piscina de Alvenaria.
- Próprio para trabalhar submerso a água com grau
de proteção IP68
- Corpo encapsulado em resina.
- Baixo consumo energia.

Big 6 POWER LED 18 W
aro Ø 19 cm para encaixe em nichos
antigos com Ø interno de 110 mm
Fixação com Garras de inox
Big 6 POWER LED 18 W
aro Ø 23 cm para encaixe em nichos antigos com Ø interno de 170 mm a 180 mm
Fixação com Garras de inox
Big 6 POWER LED 18 W
aro Ø 26 cm para encaixe em nichos
antigos com Ø interno de 190 mm
Fixação com Garras de inox

ESTA LINHA ESTA DISPONÍVEL EM:
- 3 POWER LED 9 W - ilumina até 15 M2 - ângulo de
abertura 120 graus.
- 6 POWER LED 18 W - ilumina até 30M2 - ângulo
de abertura 120 graus.
CORES
ções.
- MONOCROMATICO branco, branco quente ou
azul.

Up 3 POWER LED 9 W
corpo inox Ø externo 6,0 cm
Opções de encaixe:
Tubo 20 mm (1⁄2);
Tubo 25 mm (3⁄4);
Rosca BSP 1⁄2;
Rosca BSP (3⁄4)

Up 3 POWER LED 9 W
corpo inox Ø externo 7,5 cm
Opções de encaixe:
Tubo 20 mm (1⁄2); Tubo 25 mm (3⁄4);
Rosca BSP 1⁄2; Rosca BSP (3⁄4)
+Tubo 50mm c/adaptador

Clean 6 POWER LED 18 W aro Ø 13,50 cm
Opções de encaixe:
Tubo 20 mm (1⁄2); Tubo 25 mm
(3⁄4); Rosca BSP 1⁄2; Rosca BSP (3⁄4)
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Encaixe Pratico

RETORNO AÇO INOX
Ø 50mm - 1½”
Ø 60mm - 2”

LinhaRED

ASPIRAÇÃO AÇO INOX
Ø 50mm - 1½”
Ø 60mm - 2”

SUCÇÃO AÇO INOX
8x8 - 50mm - 1½”
8x8 - 60mm - 2”

RALO FUNDO AÇO INOX
15x15 - 50mm - 1½”
15x15 - 60mm - 2”

HIDROMASSAGEM
AÇO INOX
(Kit completo)

Dispositivos de vinil Flange Inox

Acessórios

Garras para adaptação em nichos
pequenos com garras inox

Garras para adaptação em nichos
grandes com garras inox

Suporte universal para fonte U

Adaptador - 50x20mm
Adaptador - 50x25mm

Caixa de passagem (Tampa Inox)
*Consulte outros adaptadores
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Caixas de COMANDO
RGB / Monocromático

CC30W
CC60W
CC100W
CC150W
CC200W
CC350W

Caixa de comando 30w c/ controle remoto
Caixa de comando 60w c/ controle remoto
Caixa de comando 100w c/ controle remoto
Caixa de comando 150w c/ controle remoto
Caixa de comando 220w c/ controle remoto
Caixa de comando 350w c/ controle remoto

Caixa de comando Liga/Desliga
- sem controle remoto
- 30w / 60w / 100w / 150w / 200w

Filtros e Bombas
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ionizador para piscina

LANÇAMENTO

O ionizador libera
simultaneamente a
quantidade ideal de íons.
Não altera o PH e a
Alcalinidade da água.
Dispensa o uso de
algicídas.
Elimina 100%
o uso de cloro.

A maneira inteligente, saudável, segura e fácil para tratamento de água da sua piscina. Sem
produtos químicos que irritam os olhos, ressacam a pele, descolorem os cabelos e agridem
o meio ambiente.
O MEGA-ÍONS de piscina é um equipamento automático para tratamento da água .
Durante a recirculação da água os íons são produzidos e lançados na tubulação de retorno de
água eliminando algas, bactérias e vírus. O resultado é uma água mais limpa, natural e saudável. O tratamento por íons mantém residual ativo que protege a água da piscina de contaminação mesmo durante os períodos em que a recirculação está desligada. Os íons são
estáveis e não são dissipados mesmo em piscinas aquecidas ou em dias de sol intenso. Esse
tratamento pode ser realizado em qualquer tipo de piscina, VINIL, FIBRA ou ALVENARIA.
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Controle de PÁNICO

LANÇAMENTO

O botão “Anti-Pánico” para piscinas é um item para a segurança geral dos usuários e
banhistas.
Em caso de aprisionamento do banhista, basta pressionar o botão de segurança para
interromper o funcionamento da bomba, parando também o efeito de sucção que a
bomba causa.

* imagens reais do produto
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AUTOMAÇÃO

CO

TO

LANÇAMENTO

O

M

CO
AUTOMAÇÃO 01 BOMBA (TIMER + LIGA / DESLIGA)
M
NTROLE RE
AUTOMAÇÃO 02 BOMBAS (TIMER + LIGA / DESLIGA)
AUTOMAÇÃO 03 BOMBAS ( TIMER BOMBA 1 + LIGA/DESLIGA BOMBA 2
+ LIGA/DESLIGA BOMBA 3 + REMOTO BOMBAS 2 E 3)
Painel do controle remoto suporta apenas automação
para 3 bombas

* imagem real do produto
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Aquecimento para piscinas
LANÇAMENTO

Sistema de aquecimento solar para piscinas.
1 Kit = Capacidade 8 m3
2 coletores G1

CONSULTE-NOS

térmica com a melhor relação custo-benefício.
Compostos pelo polímero de alta performance
(PAP) de propriedade exclusiva da marca, o que
permite maior transferência de calor.

O único no mercado com polímero
de alta performance. Propriedade exclusiva da
marca.

Ocupa uma área
4x menor do
que os sistemas
convencionais.

Pode ser instalado em todo
tipo de telhado,
incluindo platibanda.

Aquecimento 4x
mais rápido que os
sistemas convencionais.

Esquema de instalação
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Aquecedor SOLAR

Com a sustentabilidade do aquecimento solar, você pode aproveitar
muito mais sua piscina com as placas solares da Collors - Megaliner.
Para lazer ou práticas esportivas , nossas placas têm a solução em
aquecimento de piscina, mesmo em regiões com baixas temperaturas.
Praticas, Ecológicas e de fácil instalação, nossas placas são a melhor e mais economica alternativa para climatização da sua piscina.

*Fabricado com material Virgem

KIT FECHAMENTO SOLAR
2 LUVAS DE UNIÃO
+ 2 PLUG
+ 2 ADAPTADORES ROSCÁVEIS
PARA PLACAS SOLARES
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Bomba de Calor
para PISCINA
e SPA

CROSSWIND RB24 E RB48

1D EANO
G A R A N TI A

T IM E R/ PROGR AMA Ç Ã O
DE F UNC ION AME N T O
G A B IN E T E
EM ABS

CONEXÃO
W I- F I

AQ U E C IME N T O /
R ESF R IAME N T O

TE CN O L O G IA
IN VE R TE R
24 .700 B T U E
48 .900 B T U

B AI X O
RU ÍD O

TE CN O L O G I A ,
CONFORTO
E C O N T R OL E
N A S U A MÃ O

2X1 ATE N DE P IS C IN A
E S P A AT É *

*RB 24 - 15 A 30 MIL LITROS | RB48 - 30 A 60 MIL LITROS
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CONTROLADOR SOLAR
O controlador é um termostato diferencial para aquecimento solar que atua através da diferença na
temperatura entre o sensor S1(painel coletor) e o sensor S2(piscina). Para aplicações de controle
de bombas de circulação em coletores solares. Possui função de anticongelamento e superaquecimento (proteção das tubulações), evita o superaquecimento da água da piscina,

PORTA SENSOR
A Luva Para Sensor de Temperatura é um dispositivo que auxilia a leitura
do sensor, tornando a mais precisa. O material do produto permite uma
alta condutividade térmica. Sua maior aplicação é a utilização em conjunto com controladores de temperatura. Para uma leitura mais exata e
consequentemente uma melhora no controle do aquecimento. Indicado
para tubulação de 50 mm

VÁLVULA ELIMINADORA DE AR
para aquecimento solar
Permite a equalização da pressão do sistema de recirculação das placas solares prevenindo qualquer dano ao sistema, construída em latão e resina de
elevada resistência.
Temperatura máxima de trabalho 110ºC e Bitola rosca de 1/2 polegada
Plástica, niquelada, com câmera que não deixa acumular sujeira
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ISOMANTA BOBINA
DE 36M2

Fabricada em polietileno expandido , é utilizado na cosntrução de piscinas de vinil com
as mesmas funções da Vermiculita, porem
com maior praticidade em sua colocação.
Utilizada para acomodar o bolsão de vinil.

6 mm

Kit COLA

Vinil azul liso de um lado com estampa
aleatória de outro!!! (a tonalidade do azul
pode apresentar variações)
Kit contém:
- Uma bisnaga de cola vinil Quimional 73g
- Vinil de 30x20cm.
Produto pode ser usado com piscina cheia
pois cola embaixo d’água.
Cada tubo cola aproximadamente meio
metro quadrado.
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Cascata

A Cascata de embutir de Fibra com lamina de Aço Inox proporciona uma queda de água perfeita para sua
piscina e área de lazer. Com design moderno, a cascata além de proporcionar beleza na sua piscina, promove
momentos de relaxamento ...
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MEGA 500
DURÁVEL - RESISTENTE - CONFIÁVEL

CAPA DE PISCINA PARA SEGURANÇA

*

500 MICRAS SUPORTA ATÉ 150 KG*

se instalado corretamente

CAPA PARA PISCINA

Revestimento em PVC
com proteção UV
Resistente ao Cloro
Super malha em poliester

válvula
dreno

corda nylon
pinos em
aluminio
bucha especial
p/ piscina

ilhos em PVC
com soldagem
a cada 50cm

A capa mantem sua piscina mais limpa, e tem menos evaporação, protegendo a piscina de qualquer tipo de impurezas, poeira,
insetos, folhas etc.
com que suporte pesos incríveis, garantindo total segurança ás crianças e animais de pequeno porte
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C A PA T É R M I C A

MEGA300
- Maior retenção do calor
- Menor custo de energia
- Facilidade na limpeza e conservação
- Economia nos produtos químicos
- Redução no consumo de água
- Útil em piscinas abertas e cobertas
As capas térmicas inibem a ploriferação de algas, bloqueando a luminosidade e permitindo a radiação solar,
tração.

polietileno extrusadas com aditivo para inibir a degradação pela ação da radiação ultra violeta.
A capa térmica pode ser utilizada em qualquer piscina,
independente do tamanho, formato ou tipo de construção.
Segurança:
Ao utilizar a piscina, remova completamente a capa.
A capa não suporta peso de adultos, crianças ou animais. Não permita o nado abaixo ou sobre a capa, risco
de afogamento.

BENEFÍCIOS DA CAPA TÉRMICA PARA PISCINA
Retenção de até 98%
da evaporação

Economia de até 60%
no uso de quimicos

Redução do tempo

Eliminação de
sujidades externas.

Inibe o crescimento
de algas

Retenção do calor

Redução no consumo de
energia eletrica ou gás.
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de JARDIM
REFLETOR
JARDIM
MINI
3w 12v

REFLETOR
JARDIM
65LED
7w 12v

REFLETOR PARA
JARDIM E CASCATA
(BALIZADOR)
9w 12v
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Solicite nosso catálogo

VINIL E TRAMADO
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Uma empresa moderna em constante desenvolvimento.
Fabricamos produtos de qualidade com design inovador, sempre priorizando
a facilidade e praticidade na instalação.
Fazemos questão de dar aos nossos clientes, total suporte, excelência no
atendimento e rapidez na entrega.

Collors

®

nossa meta é seu lazer

vendas@collors.ind.br
(11) 2838-0665 / 2061-5312 / 2219-1523
Rua Lino Coutinho 700 / 704
Ipiranga - São Paulo - SP - 04207-000
collors.ind.br
collors lazer

collors_lazer

(11) 9.8691-8307
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