Orientações para a compra de um bolsão Ebenézer Piscinas
- Instruções para medidas e moldes de revestimentos e capas
1- Ao enviar um desenho para orçamento ou confecção de um bolsão, capa de proteção, capa
térmica, se atentar na identificação do projeto com nome da loja revendedora, referência (no
caso o nome de cliente para facilitar a identificação do produto produzido) modelo de vinil e
espessura no caso de pedidos de piscinas e no formato do desenho que se aproxime o máximo
da realidade da alvenaria. As medidas desses desenhos devem estar legíveis, evitando assim a
inversão de alguma medida causando problemas e atrasos na confecção de seu pedido.
2- Na elaboração desses desenhos, atenção nas principais medidas e detalhes.
a. Medidas básica;
i. Comprimentos, larguras, diagonais e profundidade.
- Detalhes
Apontar ou descrever no desenho os detalhes e particularidades existentes na alvenaria.
Exemplos – detalhes dos chanfros em prumo até o piso ou começando na borda e terminando
em zero especificando a profundidade.
Indicar raios dos cantos e em qualquer ponto da alvenaria.
3- Nos casos de piscinas onde é preciso tirar o molde da alvenaria, observar todos os detalhes
antes de tirar o molde, caso tenha alguma dúvida entrar em contato com o setor de projetos.
Para executar esse trabalho sempre usar plástico de qualidade aumentando assim a precisão
das medidas.
Identificar o lado de cima no fundo do molde e também todas as partes pertencentes a ele
(pisos de escadas, praias, spas e qualquer outro detalhe).
Atenção não tirar o molde com agua restante na alvenaria e também nos casos de troca de
revestimento, não usar o vinil antigo como molde (o vinil antigo da piscina não tem mais
precisão nas medidas devido à deformação do peso da água e da ação dos produtos químicos),
evitando possíveis erros de medidas e contratempos na confecção e na instalação do
revestimento.
4- Considerar que em casos de dificuldade elevada no formato das piscinas será cobrado uma
variação de 5% a 15.
a. Piscinas com formato de “Feijão”, acréscimo de 15%;
i. Nos casos onde a largura maior for mais que o dobro da largura menor, o
revestimento será cobrado pela largura e comprimento maior.
b. Piscinas com mais de uma praia, acréscimo de 10%;
c. Piscinas com mais de 3 degraus retos, acréscimo de 10%
d. Piscinas com mais de 2 degraus arredondados, acréscimo de 10%;
e. Média;
i. Em caso de mais de uma profundidade será feita a média da piscina desde
que a profundidade maior seja até 1,60 m ou a média seja igual ou superior a
1,40 m. Nos casos que a profundidade maior seja superior a 1,60 m a piscina
será calculada considerando a profundidade maior.
f. Quaisquer outros formado que sejam julgados como dificuldade acima do normal
serão avisados e enviados para aprovação do orçamento.
Qualquer dúvida na execução de seu projeto e na troca de revestimento, o setor de projeto se
coloca à disposição para orientar, fornecer desenhos e projetos para auxiliar nas suas vendas e
na elaboração dos desenhos dos pedidos de bolsões e capas.
A Ebenézer Piscinas se preocupa com esses detalhes para evitar atrasos na entrega do
revestimento, minimizar a margem de erros e aumentar a qualidade de nossos produtos.

