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PISCINAS
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A PLAYGROUP desenvolve e realiza projectos assentes no rigor e na qualidade, estando vocacionada para a construção 
de infra-estruturas desportivas e civis, desde a fase de estudo e execução de projecto até a fase de entrega final da obra, 
primando pela capacidade de execução de projectos chave-na-mão.

Nos últimos anos estivemos directamente envolvidos nas grandes competições Africanas como por exemplo o CAN 
2010 (Angola), AFROBASKET 1999 e  2007 (Angola) e 2011(Madagascar), Estádio de Buco Zau 2008 (Cabinda), Jogos 
Africanos de 2011 (Maputo), mais recentemente o Pavilhão do 1º de Agosto (Luanda, 2012), a conclusão das obras do 
Estádio Municipal do Tafe (Cabinda, 2013) e do Campo de Futebol do  Tchibodo (Cabinda, 2013), assim como, a instalação 
dos novos pavimentos e equipamentos desportivos na Cidadela Desportiva (Luanda, 2013), constituem igualmente 
obras de referência das quais nos orgulhamos.

No ano de 2013, a PLAYGROUP esteve também orgulhosamente envolvida no 41º Mundial de Hóquei em Patins em Angola, 
enquanto empresa fornecedora oficial de todos os pavimentos e equipamentos desportivos, marcadores electrónicos, 
vídeo screens, assentos e bancadas telescópicas.

A melhoria contínua dos processos e actividades é um compromisso da empresa. Seguimos com rigor todos os requisitos 
legais. Adoptámos uma política de responsabilidade ambiental, que se traduz nos nossos compromissos com os nossos 
clientes, parceiros, fornecedores e sociedade em geral.
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Padrões bem definidos e uma nova atitude face ao mercado são a nossa aposta.

Definir com exactidão o modo como funcionamos é, para nós, de elevada importância. Temos uma estrutura com 
capacidade para executar projectos “Chave-na-Mão” ou, simplesmente distribuir um produto. Podemos também 
estabelecer parcerias empenhadas com aqueles que partilham a cultura do nosso projecto.

Temos capacidade para ampliar e para diversificar a nossa gama de produtos, com o objectivo fundamental de satisfazer 
as diversas exigências do cliente e do consumidor.  Proporcionamos aos nossos clientes e consumidores formação 
adequada que lhes permite tirar o melhor proveito das estruturas e dos equipamentos que fornecemos. 

Competência, rigor e espírito de compromisso para analisar os projectos a realizar pela PLAYGROUP são prova evidente 
do nosso talento. Temos uma estrutura profundamente conhecedora da realidade Africana e possuímos capacidade 
para servir qualquer País. Estamos empenhados em preparar uma excelente campanha de Marketing, tendo plena 
consciência de que conquistaremos o mercado dando a conhecer a excelência dos nossos produtos. 

A criação de laços fortes e duradouros entre nós e o cliente é a nossa aposta.

missão,visão
e objectivos'



projectos 
de referência'

• CLUBE DESPORTIVO 1.º D' AGOSTO

• ESTÁDIO DE BUCO ZAU • CIDADELA DESPORTIVA • ACADEMIA DE FUTEBOL DE ANGOLA

• ESTÁDIO MUNICIPAL DO TAFE • 41.º MUNDIAL DE HÓQUEI EM PATINS
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PISCINAS E SOLUÇÕES

MODELO 1
PISCINAS E SOLUÇÕES

CARACTERÍSTICAS
DAS PISCINAS DESCRIÇÃO DE PRODUTO: 

Piscina em fibra de vidro, monobloco.

LARGURA: 4,65 mts.

COMPRIMENTO: 11,05 mts.

PROFUNDIDADE: mín. 1,20 / Max. 1,95 mts.A resistência das nossas piscinas é o resultado de longos anos de 

estudos e experiências realizadas com matérias-primas e estruturas de 

reforço a fim de obtermos a melhor qualidade e a maior resistência nas

piscinas, quer durante o seu processo produtivo, quer durante todo o 

processo de instalação.

As piscinas apresentam um rigoroso sistema de controlo de qualidade o 

que permite atribuir-lhes uma garantia de 10 (dez) anos contra eventuais 

problemas de fabrico referente à estanquicidade da piscina, garantia de 

5 (cinco) anos contra eventuais problemas de fabrico referente à pintura.

Faz-se notar que todo o equipamento de filtragem e depuração de água 

que acompanha a referida piscina tem uma garantia de 02 (dois) anos 

contra problemas de fabrico que é assegurado pelo fabricante.

Informamos ainda que temos ao dispor dos nossos clientes todo e 

qualquer tipo de acessórios para piscinas tais como bordaduras em 

pedra natural, coberturas em PVC e Isotérmicas, escadas, produtos 

químicos, chuveiros, enroladores, pranchas de salto, etc.
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PISCINAS E SOLUÇÕES

MODELO 2
DESCRIÇÃO DE PRODUTO: 

Piscina em fibra de vidro, monobloco.

EQUIPAMENTO DE SéRIE: 

1 Skimmer, 1 ralo de fundo, 1 tomada de aspiração, 4 bicos e 2 projectores

de iluminação.

LARGURA: 4,00 mts.

COMPRIMENTO: 9,80 mts.

PROFUNDIDADE: mín. 1,20 / Max. 1,87 mts.

PISCINAS E SOLUÇÕES

MODELO 3
DESCRIÇÃO DE PRODUTO: 

Piscina em fibra de vidro, monobloco.

EQUIPAMENTO DE SéRIE: 

1 Skimmer, 1 ralo de fundo, 1 tomada de aspiração, 4 bicos e 2 projectores

de iluminação.

LARGURA: 4,22 mts.

COMPRIMENTO: 9,22 mts.

PROFUNDIDADE: mín. 1,20 / Max. 1,87 mts.
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PISCINAS E SOLUÇÕES

MODELO 4
PISCINAS E SOLUÇÕES

MODELO 5
DESCRIÇÃO DE PRODUTO: 

Piscina em fibra de vidro, monobloco.

EQUIPAMENTO DE SéRIE: 

1 Skimmer, 1 ralo de fundo, 1 tomada de aspiração, 4 bicos e 2 

projectores de iluminação.

LARGURA: 4,30 mts.

COMPRIMENTO: 10,35 mts.

PROFUNDIDADE: mín. 1,10 / Max. 1,95 mts.

DESCRIÇÃO DE PRODUTO: 

Piscina em fibra de vidro, monobloco.

EQUIPAMENTO DE SéRIE: 

2 Skimmers, 1 ralo de fundo, 1 tomada de aspiração, 4 bicos e 2 

projectores de iluminação.

LARGURA: 4,25 mts.

COMPRIMENTO: 10,55 mts

PROFUNDIDADE: mín. 1,20 / Max. 1,90 mts.
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PISCINAS E SOLUÇÕES

MODELO 7
PISCINAS E SOLUÇÕES

MODELO 8
DESCRIÇÃO DE PRODUTO: 

Piscina em fibra de vidro, monobloco.

EQUIPAMENTO DE SéRIE: 

1 Skimmer, 1 ralo fundo, 1 tomada de aspiração, 1 projector LED branco 

e 4 injectores sistema água.

LARGURA: 3,40 mts.

COMPRIMENTO: 6,80 mts.

PROFUNDIDADE: mín. 1,17 / Max. 1,45 mts.

DESCRIÇÃO DE PRODUTO: 

Piscina em fibra de vidro, monobloco.

EQUIPAMENTO DE SéRIE: 

1 Skimmer, 1 ralo fundo, 1 tomada de aspiração, 1 projector LED branco 

e 4 injectores sistema água.

LARGURA: 2,45 mts.

COMPRIMENTO: 5,20 mts.

PROFUNDIDADE: mín. 1,14 / Max. 1,35 mts.
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PISCINAS E SOLUÇÕES

ACESSÓRIO 1 / 2

1
LARGURA: 1,14 mts.

COMPRIMENTO: 1,54 mts.

ALTURA: 0,82 mts.

2
LARGURA: 1,14 mts.

COMPRIMENTO: 1,28 mts.

ALTURA: 0,82 mts.

DESCRIÇÃO DE PRODUTO: 

Banco funcional monobloco, que oculta e protege todo

o equipamento de manutenção.



18

Av. São Francisco de Assis, 428 - EN 119
2890-341 São Francisco – PORTUGAL
Tel: +351 212 340 419 | Telm: +351 919 277 415
geral@playgroupinternational.com

www.playgroupinternational.com

Zona Verde III - Comuna do Benfica
Via Expresso, Luanda - ANGOLA
Telm: +244 926 060 926 | Telm: +244 931 302 293
geral@playangola.co.ao

www.playangola.co.ao


