CUBRITEK

Piscinas rentáveis
durante todo o ano
Já com cerca de duas décadas de existência, a Cubritek é uma
empresa especializada em coberturas de piscina. Tem para o
mercado as melhores soluções, procurando assim rentabilizar
ao máximo a piscina para que ela possa ser utilizada durante
todo o ano e o cliente possa usufruir de todos os benefícios que
a água representa para a saúde. Mais recentemente a Cubritek
tem desenvolvido soluções de estruturas de grande dimensão
para servir sobretudo o mercado hoteleiro.

► Se antigamente era um luxo ter uma
piscina, agora é um luxo ter uma piscina
e não a utilizar. Para isso mesmo a Cubritek está no mercado com as melhores soluções para as coberturas de piscina. Estas são a melhor forma de se ter piscina
o ano todo caso sejam, obviamente descobertas.
A Cubritek foi fundada por Armindo Moreira, que trabalha desde 1999 no ramo
das piscinas, precisamente na altura que
começaram a surgir as primeiras coberturas. E de facto a tendência de mercado
tem evoluído nesse sentido. Cada vez
mais as coberturas de piscina são vistas
como um método rentável, e se antes havia o estigma de que tiravam o embeleza-
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mento da mesma, agora enquadram-se
perfeitamente no meio envolvente, como
se de uma peça de decoração se tratasse. Isto porque as coberturas são feitas
por medida e ao gosto de cada cliente.
“Costuma-se dizer que somos alfaiates
das coberturas de piscina”, exemplifica.
São os próprios clientes, que até então
estariam reticentes em relação ao impacto visual da estrutura, que mais fazem a
divulgação massiva do produto.
Foco na hotelaria

mo hoteleiro. Portugal é um país apetecível a nível de turismo mas a tendência recai para quem tem as melhores condições. Durante um determinado período
do ano, quem tiver piscina exterior, ela fi-

A Cubritek desenvolve todo o tipo de soluções, tanto para clientes particulares como para clientes profissionais. A mais recente aposta da empresa foca-se no ra-
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ca inutilizável, mas se tiver uma estrutura
que a proteja das adversidades meteorológicas, pode ser usada durante todo o
ano e ser um elemento atrativo.
A pensar nas unidades hoteleiras e para
as tornar mais rentáveis todo o ano, a
Cubritek encetou uma parceria com a
Vegametal, o gigante das coberturas a
nível europeu, surgindo assim o projeto
“Cubritek by Vegametal”. Com elevada
exigência quer a nível da qualidade quer
a nível da segurança, cumprindo a exigente norma francesa de proteção de
piscinas, desenvolve soluções capazes
de responder ao mercado das coberturas de grandes dimensões, coberturas
para hotéis, parques de campismo, par-

“COSTUMA-SE
DIZER QUE SOMOS
ALFAIATES DAS
COBERTURAS DE
PISCINA”
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ques de diversão, entre outras. Estas
podem moldar-se à arquitetura do espaço pois são bastante versáteis.
A utilização de materiais de grande fiabilidade, como o policarbonato, que é inquebrável e que protege contra a radiação ultravioleta, provoca o efeito de estufa aumentando assim a temperatura da

água entre oito a dez graus. Assim como
a utilização de alumínio de grande qualidade faz com que as coberturas sejam
robustas e seguras.
As coberturas de grandes dimensões
têm-se revelado um grande desafio para a Cubritek, mas representam uma
aposta ganha.
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