
Diving boards, springboards, diving platforms and pool slides
Have fun in your pool

Pranchas de saltos, trampolins, plataformas e escorregas
Diversão para sua piscina



Pranchas de saltos, trampolins, plataformas e escorregas

Diving boards, springboards, diving platforms and pool slides

Uma piscina não serve apenas para nadar e treinar,

cada vez mais está a converter-se num lugar lúdico,

de diversão e jogos, onde se passam horas a

brincar, saltar, mergulhar, com amigos, filhos, etc.

Não existe melhor complemento para a diversão

que uns trampolins e uns escorregas. Valorize

ainda mais sua piscina:  todos lhe irão agradecer!

Pranchas de saltos, trampolins e plataformas

Seguindo o costume de lhe oferecer o melhor

produto para que desfrute da piscina,a AstralPool

apresenta a vasta gama de pranchas e trampolins,

na qual pode escolher entre vários designs,

modelos, dimensões e cores, todos com a máxima

funcionalidade e segurança para si e para a sua

família.

As pranchas de salto são fabricadas em resina de

poliéster e fibra de vidro, todos os modelos se

destacam pela robustez - suportam um peso

máximo de 120 kg  - ,  uma grande resistência

aos raios UV do sol e aos agentes atmosféricos, o

que garante uma longa vida mantendo sempre a

estética. Para aumentar ainda mais a segurança

do banhista, todas as pranchas incorporam altos-

relevos antiderrapantes.

H a v e  f u n  i n  y o u r  p o o l !

More and more pools are used not only for

swimming and training but also for fun and

entertainment, with hours spent playing, jumping,

diving with friends and family. Now you can own

a diving board or slide for even more fun, plus

added value for your pool! Everyone will love it!

Diving boards, springboards and pool slides

AstralPool continues to offer you the best products

for ultimate pool fun, marketing an extensive range

of diving boards so you can choose from a variety

of designs, models, sizes and colours. Plus

exceptional performance and safety for you and

your family!

The diving boards are constructed of polyester resin

and fibreglass. All boards are extra-sturdy to

withstand weights up to 120 kg, offering high

mechanical strength as well as excellent UV and

weather resistance to ensure long life and a great

look. For even greater safety, all boards come with

a slip-resistant tread.

D i v e r s ã o  p a r a  s u a  p i s c i n a



Pranchas de saltos e trampolins ”Dynamic”
”Dynamic” diving boards and springboards

Os modelos “Dynamic” caracterizam-se por um

design inovador de cor branca e uma estética

com predomínio  de  l inhas curvas que

proporcionam um aspecto dinâmico. A ergonomia

também foi melhorada tendo-se aumentado a

sua largura para uma maior comodidade.

The Dynamic range is characterized by an

innovative white design dominated by curved

lines for a dynamic look, as well as improved

ergonomics and greater width for even more

comfort.

Diving platforms Dynamic
Support and handrails of matt  stainless steel.

Length 2,00 m (Code 23199), length 2,30 m

(Code 23200), width  0,60 m.

Built-in safety
The slip-resistant finish on the tread provides a greater

sense of safety and stability over the entire length of

the board. The Dynamic springboard and diving board

also include a built-in impact-resistant rubber piece

at the top of the base to prevent the board from hitting

the base.

Resistance and durability
The Dynamic diving boards and springboards offer

optimal resistance with an isophthalic gelcoat finish

on the top and bottom for added resistance against

all kinds of harsh conditions (temperature, weather,

UV rays,  etc.)  without fatigue of  any kind.

Prancha de saltos Dynamic
Com suporte e corrimãos fabricados em aço inoxidável

matizado. (Código 23199 / 23200), Largura 2,00 m ou

2,30 m x 0,60 m.

Segurança incorporada
O acabamento antiderrapante com alto-relevo numa

só peça proporciona uma maior sensação de segurança

e estabilidade quer na prancha quer no trampolim. Na

parte superior da base do trampolim flexível e na

prancha Dynamic foram colocadas borrachas anti-

choque para evitar que a prancha golpeie a base.

Resistência e durabilidade
As pranchas e trampolins Dynamic oferecem uma

excelente resistência por disporem de um acabamento

em gel coat isoftálico em toda a superfície (quer na

superior quer na inferior) prevenindo melhor os possíveis

agentes externos (temperatura, efeitos meteorológicos,

raios UV, etc.) sem que se note nenhum tipo de

diminuição na sua resistência.
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Pranchas de saltos e trampolins ”Dynamic”

”Dynamic” diving boards and springboards

Pranchas de saltos e

trampolins

Prancha de saltos “Clip” Comprimento

0,76m, largura 0,37m. Pista de cor

azul. Modelo portátil. Peso máx. 100

kg. (Código 00079).

“Clip” diving board

Portable model. Blue tread.

Length  0,76m, width  0,37m.

Max. weight: 100 kg. (Code 00079)

Trampolim flexível “Golfinho”

Comprimento 1,6 m, largura 0,42 m.

Cor azul. Fornecido com encaixe.

(Código 00076).

“Delfino” springboard

Equipped with anchors.

Length 1,6 m, width 0,42 m.

Blue. (Code 00076)

Trampolim “Ballesta”

Comprimento 1,80 m ou 1,40 m.

Largura 0,40 m. Cor azul. Fornecido

com suporte tipo balestra.

(Código 00077 e 00078).

“Ballesta” springboard

Equipped with anchors.

Length 1,80 m (Code 00077),

length 1,40 m,(Code 00078)

width 0,40 m. Blue.

Prancha de saltos “Elevado”

Comprimento 2,00 m, largura 0,40 m,

altura 0,55 m. Comprimento 2,50 m,

largura 0,46 m. Cor azul. Com corrimão

em aço inox. Fornecido com suporte de

poliéster e encaixes incluídas. (Código

00068 e 00069).

“Elevado” diving board

Equipped with polyester base and

anchors. Stainless steel handrails.

Blue.

Length 2,00 m, width 0,40 m,

altura 0,55 m. (Code 00068).

Length  2,50 m, width 0,46 m.

(Code 00069)

Trampolim flexível Dynamic

Fornecido com encaixe. Comprimento

1,61 m. Largura 0,46 m. Código 21392.

Dynamic Springboard

Equipped with anchors.

Length 1.61 m, width 0.46 m.

(Code 21392)

Prancha 1.200 Dynamic

Comprimento 1,20 m. Largura 0,40 m.

Fornecido com encaixe (igual ao do

“Golfinho”). Código 20090.

Dynamic 1,200 diving board

Equipped with anchors (same as the

“Delfino”).

Length 1,20 m, width 0,40 m.

(Código 20090)

Pranchas de saltos e trampolins

Diving boards and springboards



Escorregas

Pool slides

Para que desfrute com a sua família ainda mais da sua

piscina, apresentamos a nossa gama de escorregas, da

qual poderá escolher entre vários estilos, modelos e

dimensões, sendo a funcionalidade e a segurança

características dos materiais de AstralPool.              .

As pistas de todos os escorregas são feitas de resina de

poliéster e fibra de vidro. Todos os modelos se destacam

pela sua robustez, uma grande resistência aos raios UV

e aos diferentes agentes atmosféricos, garantindo uma

longa vida útil, e ao mesmo tempo, a estética. Todos os

modelos vêm completos, com a instalação hidráulica

incluída (canalização de água) para facilitar o escorregar.

For even more pool fun, we have a full range of pool

slides so you can choose from a variety of designs,

models and sizes that offer all the performance and

safety you've come to expect from AstralPool products!

The slide surface of all pool slides is constructed of

polyester resin and fibreglass. Moreover, the entire range

uses extra-sturdy slides of exceptional mechanical

strength as well as high UV and weather resistance to

ensure a long life and a great look. All models come with

hydraulic installation (water inlet) for easier sliding.



Modelo “curvo”
Pista em poliéster/fibra de vidro. Corrimãos em alumínio

pintado. De cor azul claro. Altura 1,78m.

Curva à direita. (Código 00088)

Curva à esquerda. (Código 00089).

“Curve” model
Polyester/fibreglass ladder and slide.

Painted aluminium handrails. Light blue.

Height 1,78 m.

Right  curve (Code 00088)

Left curve. (Code 00089).

Escorregas

Pool slides

“Straight” model
Polyester/fibreglass slide.

Ladder with anti-slip plastic steps. Stainless steel

handrails. Light blue.

Height 1,30 m. (Code 00081)

Height 1,80 m. (Code 00082)

Height 2,00 m. (Code 00083)

Modelo “recto”
Pista em poliéster/fibra de vidro.

Degraus em polipropileno. Corrimãos inoxidávers.

De cor azul claro.

Altura 1,30 m. (Código 00081)

Altura 1,80 m. (Código 00082)

Altura 2,00 m. (Código 00083)

00085 00086

Modelo “Pranaslide”
De cor azul claro, com corrimãos em alumínio pintado

e escada em poliéster/fibra de vidro.

Altura 1,50 m. (Código 00085)

Altura 1,50 m. (Código 00086)

“Pranaslide” model
Polyester/fibreglass ladder and slide.

Painted aluminium handrails.

Light blue.

Height  1,50 m. (Code 00085)

Height  1,80 m. (Code 00086)

Medidas em mm.
Measures in mm

00082 0008300081



Escorregas

Pool slides

Modelo público “recto”

(Código 18543)

Modelo público “curva à direita”

(Código 18544)

Modelo público “curva esquerda”

(Código 18545)

“Straight” pool slide for public pools

(Code 18543)

“Right curve” pool slide for public pools

(Code 18544)

“Left curve” pool slide for public pools

(Code 18545)

Pool slides for public pools

Manufactured as per DIN-7926 p 3. Navy blue

slide surface.  Stainless steel handrails and

polypropylene/fibreglass steps. Height  2 m.

Escorregas para uso público

Esta gama está fabricada de acordo a Norma

DIN-7926 p. 3. A cor da pista é azul-marinho. O

corrimão é de aço inoxidável e os degraus da

escada são de polipropileno e fibra de vidro.

Altura 2 m.



Ponto de apoio 

Nos reservamos o dereito de alterar total ou parcialmente o conteúdo deste documento, sem aviso prévio.

We reserve the right to change all or part of the features of the articles or contents of this document, whithout prior notice.

Plataformas

Platforms

Plataformas

Plataformas são pranchas sem suporte. Esse suporte

é proporcionado por uma base de cimento.

Diving platforms

Diving platforms use no base, but have a masonry

support.

Plataformas em poliester/ fibra de vidro. De cor

azul claro. Largura de 0,40 m ou 0,46 m.

Diving boards made of polyester/fibre glass.  Light

blue with anti-slip foot pads. Widths available in

0.40m and 0.46m.

Não perfurar o
ponto de apoio

Suporte

Suporte em aço inoxidável para plataformas que podem

chegar aos 2,30 m de comprimento. (Código 14586)

Base

Stainless steel base for diving platforms of length up

to 2.30 m.  (Code 14586)

Medidas em mm.

Measures in mm
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www.astralpool.com


