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SOBRE A GLAS S

Empresa gaúcha com 20 anos de experiência no mercado de piscinas,

presente em mais de 18 pontos de vendas.

Em sua planta industrial de 10.000m², a Glass investe na produção de

modelos com design moderno, alinhado com tendências mundiais e

expectativas do novo consumidor.

Suas diferentes linhas vão além da qualidade, beleza, tecnologia e

confiabilidade. Os produtos Glass também tem preços que lhe

renderam reconhecimento pela crítica especializada de excelência em

custo benefício. Reconhecimento este que traduz a filosofia da marca,

ao produzir e oferecer produtos com qualidade e robustez para todas

as faixas de renda, sem custar mais por isso.

Afinal , a nossa felicidade é fazer o seu mundo mais feliz!

D I F ERENC I A I S

Tripla Proteção de PRFV (Polímero reforçado com fibra de vidro), ou barreira química, essencial para a qualidade do produto final.
É uma camada extra entre a interface do gel coat e o laminado.Este processo tem por objetivo prolongar a vida últil do tanque e minimizar
consideravelmente as chamadas bolhas;
Pintura com GEL ISO NPG (Aditivo que retarda o desbotamento);
Logística diferenciada - entrega eficiente com frota própria.
Assistência técnica pré e pós-venda.
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Bomba para piscina
centrífuga com pré f iltro

Super Silenciosa – adiciona menos de 5dB em relação ao ruído
ambiente. Não necessita ventilação externa (troca de calor por
ciclo fechado com a água, com aproveitamento total da energia
elétrica). Motobomba centrífuga mono estágio (operação
contínua). Motor monofásico de capacitor permanente –
monovolt (120V ou 220V) - 60 Hz. Selada com proteção
IP67(NBR6146) – totalmente protegida contra poeira e
resistente a submersão temporária em água. Proteção térmica
com termostato bimetálico – desliga automaticamente a
motobomba na ocorrência de sobreaquecimento. Sensor de
carga: A motobomba Syllent é fornecida com dispositivo
eletrônico de segurança, o qual desliga automaticamente após
12 segundos (aproximadamente) nos casos de ausência de
água ou sobreaquecimento.

Isolada eletricamente e não oxidante – nenhum contato da
água com eletricidade e componentes metálicos.
Rotor/turbina/mancais hidro magnéticos conjugados. Estator
bobinado encapsulado em resina. Isenta de mancais de
rolamentos e vedações dinâmicas do tipo selo mecânico.
Chicote elétrico com cabo terra interno. Tubulação de recalque:
União 50mm (soldável); Tubulação de sucção: União 50mm
(soldável); Temperatura de operação da água: 5°C a 45°C;
Temperatura ambiente (local onde a motobomba está situada):
5C° a 45°C.

Super silenciosa – adiciona menos de 5dB em relação ao ruído
ambiente. Auxilia a manter a temperatura da água – não
necessita ventilação externa ( troca de calor por ciclo fechado
com a água, com aproveitamento total da energia elétrica
onde as perdas por calor e atrito da motobomba aquecem a
água). Motobomba centrífuga mono estágio auto-drenante
(operação contínua). Motor monofásico de capacitor
permanente – monovolt (120V ou 220V) – 60Hz Selada com
proteção IP68 (NBR6146) – totalmente protegida contra poeira
e resistente a submersão (sob consulta ao fabricante).
Proteção térmica com termostato bimetálico – desliga
automaticamente a motobomba na ocorrência de
sobreaquecimento. Sensor de escorvamento: A motobomba
Syllent é fornecida com dispositivo eletrônico de segurança, o
qual desliga automaticamente após 12 segundos
(aproximadamente) nos casos de ausência de água ou
sobreaquecimento.

Isolada eletricamente e não oxidante – nenhum contato da
água com eletricidade e componentes metálicos.
Rotor/turbina/mancais hidromagnéticos conjugados. Estator
bobinado encapsulado em resina. Isenta de mancais de
rolamentos e vedações dinâmicas do tipo selomecânico.
Chicote elétrico com cabo terra interno. Tubulação de recalque
40mm externo x 32mm interno (soldável). Tubulação de
sucção 50mm externo x 40mm interno (soldável). Temperatura
de operação da água: 5ºC a 45ºC. Temperatura ambiente (local
onde a motobomba está situada): 5ºC a 45ºC. Pressão máxima
na sucção: 8mca. (0,8 kfg/cm²).

Moto bomba Syllent



Sistema de Aquecimento

Um aquecedor potente, desenvolvido para aquecimento
rápido e sem perder a vazão dos jatos de hidromassagem
das banheiras. Painel digital de fácil operação, que
possibilita programar a temperatura da água entre 21⁰C e
40⁰C. Aciona uma motobomba de hidromassagem e
possui controle de iluminação para a prática da
cromoterapia, utilizada para restaurar o equilíbrio físico e
emocional, utilizando a tecnologia para criar bem estar.

A Glass oferece vantagens no potente Aquecedor Max
Cromo. Com painel digital de fácil operação, que
possibilita ajustar a temperatura da água entre 21⁰C e
40⁰C e programar o sistema de iluminação com pausa e
efeitos desejados. O ponto de iluminação contém 4 cores
básicas (verde, amarelo, vermelho e azul), um diferencial
para a prática da cromoterapia, utilizada para restaurar o
equilíbrio físico e emocional, utilizando a tecnologia para
criar bem estar.

Sistema de Aquecimento
e cromoterapia



Travesseiro em Poliuretano, com ventosa para fixação onde desejar. Ajusta-se a banheiras, spas e
ofurôs. Peso aproximado: 0,200g; medidas: 250mm de comprimento, 140mm de largura e 25mm de
espessura.

Travesseiro Glass Poliuretano

Alças em Inox de variadas formas e modelos, para deixar sua hidro mais elegante e prática.

Alças em Inox

Produzidos com ABS e posteriormente cromados, os jatos são responsáveis por proporcionar a
maior vazão de hidromassagem, com a saída constante de água, por alta pressão, realizada pela
motobomba.

Jatos de Hidromassagem

Mini jatos
Produzidos com ABS e posteriormente cromados, são orifícios menores do que os Jatos e são
responsáveis por auxiliar na hidromassagem, com a saída constante de água, por pressão, realizada
pela motobomba.




