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Piscinas Lider e você!
Sabemos que a escolha é uma opção sua. Por isso, na Lider, estamos 
comprometidos com a excelência em todos os aspectos do nosso 
negócio. Nos esforçamos muito e a cada ano que passa, inovamos 
com novos modelos e tamanhos para ajudar você a escolher 

a piscina ideal para sua família e seu estilo de vida. 
Este não é apenas nosso trabalho, é a nossa paixão! 
FFabricamos os nossos produtos dentro das mais 

avançadas técnicas e com as melhores 
matérias primas disponíveis no mercado, 
e aliado a experiência de mais de 30 anos 
de nossos prossionais, conseguimos 

oferecer a você consumidor, 
a melhor piscina de bra do mercado.

Transporte com frota própria 
e padronizada, desde a matéria-prima 
até o produto acabado, oferecendo assim 
maior agilidade, segurança e qualidade.

John Ruskin 1819-1900

“Dicilmente existirá alguma 
coisa neste mundo que alguém 
não possa fazer um pouco pior e 
vender um pouco mais barato.
E as pessoas que consideram 
somente o preço, são suas 
merecidas vítimas.”
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Por que comprar Lider:
Garantia: A melhor, maior, mais segura e tranquila garantia do mercado. Somos uma das únicas empresas a oferecer uma real garantia
 de 1 ano contra qualquer defeito que a piscina apresentar. Asseguramos em certicado de garantia, a cobertura de todas as despesas,
 na necessidade de eventual troca do produto. Piscina, frete, mão–de–obra e material utilizado para a troca do produto.

Degraus Antiderrapantes: Maior segurança para o usuário da piscina, evitando possíveis escorregões no acesso e saída da piscina.

Maior Estrutura: Reforços estruturais colocados a cada 20 cm, evitando assim ondulações laterais entre reforços. 

Barreira Química: Retarda, inibe ou evita aparecimento de bolhas no gel coat.

 Faixa Decorativa (opcional): Disfarça as sujeiras superciais criadas na parede da piscina no nível da água, proveniente de protetores 
solares ou bronzeadores. Deixa sua piscina esteticamente mais bonita e diferenciada.

Paredes Lisas: Não armazena sujeira nos micro degraus laterais, facilitando a limpeza e mantendo sua piscina esteticamente mais 
bonita e saudável.

Borda de Segurança: Evita inltrações entre a parede e o aterro da piscina. Proporciona melhor acabamento. 

Matéria-Prima Pura: Piscinas fabricadas com 100% de matéria-prima pura. Cargas minerais quebram a propriedade química da resina, 
deixando–as mais ressecadas e vulneráveis a trincas e quebras.

Gel Coat Izo com NPG e Aditivos Anti–UV: Maior resistência contra raios solares e agressão dos produtos químicos retardando ao 
máximo a descoloração do gel. Inibe e praticamente elimina o aparecimento de pequenas trincas no gel (pés de galinha). 

Borda Mais Larga: Quanto mais larga a borda, maior a estrutura da piscina.
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43 Lançamento Linha Retrô, disponível nas cores branca, azul e pastilhada nas cores azul, vermelho e verde.
Os modelos desta linha não contam com degraus 
antiderrapantes.

Linha 
Retrô

15
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Linha 
Prime

LD-409 4,30 2,70 3,40 8.500

6,20

7,35

2,70

1,42

1,52
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Linha 
Innity
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Linha 
Requinte

9.500
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Linha 
Premium
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Linha 
Exclusive
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Linha 
Praia



Linha 
Top

5,92 2,65 5,58
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Linha 
Retangulares

2019



Linha 
Atlantica

1,27
1,27
1,27
1,27
1,37
1,37
1,37
1,37
1,37
1,47

2221 Os modelos LD-401, LD-501 e LD-601 não possuem banco.
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Linha 
Spa

15 cm
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Linha 
Cobertura

LD-268 LD-300

LD-335LD-310

LD-374 LD-403
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Linha Infantil
Casa de máquinas

D C

C1

C.M.E.GDC.M.GD

1

C.M.MDC.M.PQ

0,91 0,480,81
0,57



Nova Linha Retrô

29 30



Complementos

www.liderpiscinas.ind.br
contato@liderpiscinas.ind.br

Kit de Dispositivos
2 retornos, 2 ralos e 1 aspiração

Kit Flange para
mesa inox

Placas solares
2m x 1m / 3m x 1m / 4m x 1m 

Quadro de 
comando para LED LED RGB 9W
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