
                Piscinas Desjoyaux,  
     uma história de família
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Sonha com a sua nova piscina… Imagina uma bordadura, a água… 
Mas com a sua piscina Desjoyaux toda a sua casa ganhará uma nova vida!
O seu jardim será sublimado por um novo espaço que tornaremos único e cheio de possibilidades. Um dia será 
uma biblioteca ou uma sala de jogos, à noite, transformar-se-á no local ideal para um churrasco ou uma noite de 
convívio. No dia seguinte, uma sala de massagens, um ginásio ou ainda um espaço de refeições…
Na Desjoyaux é assim que imaginamos a piscina! Toda a nossa técnica, a nossa experiência, os nossos conselhos de 
organização do espaço, os nossos acessórios e a nossa decoração são dedicados à concretização desta visão.
Bem-vindo à sua nova zona de estar dedicada ao repouso, à descontração, à diversão…
 Assim que tiver mergulhado os dedos do pé sentir-se-á imediatamente de férias!

Adoro   a minha nova zona de estar!
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A Desjoyaux é, antes de mais, uma história de 
família que começa em 1966 com Jean Desjoyaux 
que sonhava oferecer uma piscina à sua família, 
lançando-se então, ele mesmo, na sua construção. 
Com a piscina rapidamente chegaram também 
as risadas, o prazer, as recordações. Mas também 
os amigos, os vizinhos, um ambiente descontraído 
digno das melhores férias… Jean Desjoyaux 
apercebe-se de que a piscina é uma felicidade 
contagiante, um espírito de família que se partilha.
E, para Jean Desjoyaux, essa piscina 
deve constituir um direito para todas 
as famílias!

Para que outras famílias também mergulhem numa felicidade como a sua, Jean 
Desjoyaux imagina um produto simples e acessível a todos.
Um novo tipo de piscina que assenta em dois conceitos exclusivos: a estrutura 
monobloco e a filtração sem canalização.
E é assim que nasce a piscina Desjoyaux.
A sua simplicidade e o seu cariz artesanal multiplicados à escala industrial e as 
possibilidades infinitas que esta proporciona, tanto em matéria de formatos quanto 
de opções e equipamentos, ainda são o segredo do seu sucesso.

Com mais de 14 000* projetos por ano, nos 5 continentes, a Desjoyaux é atualmente
a primeira rede mundial de piscinas enterradas.
Uma grande família composta por filhos e netos Desjoyaux, mas também por uma equipa de 
mulheres e homens Desjoyaux: representantes, técnicos, colaboradores, todos movidos pela 
mesma paixão.
* Números de 2007

Catherine, Pierre-Louis e Jean-Louis Desjoyaux
 na primeira piscina Desjoyaux

Una piscina  
para todas as famílias…

Uma família e 14 000 piscinas!

Todos t êm direito  
a uma piscina!

Desjoyaux,   o espírito de família…
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Uma piscina acima do solo ou 
enterrada, interior ou exterior, 
qualquer que seja a configuração 
do seu jardim ou projeto, a 
Desjoyaux pode realizar todos os 
tipos de piscinas… Precisamente 
porque as soluções propostas 
são inteiramente personalizadas. 
O formato, a estrutura, o estilo, 
os nossos conhecimentos e 
experiência adaptam-se aos seus 
gostos, necessidades e restrições 
e não o contrário!

Uma piscina perfeitamente conseguida é uma 
piscina onde é fácil e agradável viver. 
Para tal, todos os pormenores contam 
e a Desjoyaux apresenta todo o tipo de 
soluções: tornar a piscina segura para as 
crianças e os animais, preservar as 
propriedades da água, otimizar a temperatura…

Bomba de calor
Se desejar tomar banho a uma temperatura agra-
dável ao longo de todo o ano, opte pela solução 
da bomba de calor.

Cobertura residencial
Fechada no inverno e aberta 
no verão, com a cobertura 
residencial poderá desfrutar 
da sua piscina o ano inteiro.

Cobertura baixa
O prazer da natação ao longo do 
ano, com a vantagem da segurança 
e, além disso, com um espaço de 
movimento adequado.

Coberturas automáticas
Com lâminas rígidas flutuantes 
basta rodar a chave para cobrir e 
descobrir a sua piscina.

Para criar um espaço de descontração no interior, exterior, para duas, 
três, seis pessoas, para relaxar, para a família ou para festas inesquecíveis, a 
Desjoyaux propõe-lhe uma vasta gama de spas que responde a todas as 
suas expectativas…
“Concebidos” para serem simultaneamente estéticos e ergonómicos, 
traduzem o bem-estar em todas as suas formas.

Piscinas Desjoyaux, a escolha é sua!

Todos os equipamentos essenciais para a sua piscina! 

Tal como  sempre sonhou!

Com os Spas Desjoyaux  
             o seu bem-estar será o nosso!



Adoro a minha  nova biblioteca
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A cobertura de barras 
é a solução que alia 
o caráter prático ao 
económico e à segurança. 
Em conformidade com as 
normas NF.

O revestimento em teca: 
um toque de elegância 
que confere caráter
à sua piscina. 

Nem sempre necessitamos de grandes espaços
para passar bons momentos em família!
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Cobertura submersa que 
associa conforto e discrição 
para manter a temperatura 
da água, protegendo-a, e 
garantir uma segurança 
máxima.

Cinzento, bege, terracota… 
Só tem de optar pelo estilo que 
lhe convém.

Escadas de canto em alvenaria para 
desfrutar confortavelmente do espaço 
da piscina.

O enquadramento perfeito no seu ambiente é o 
segredo de uma nova zona de estar harmoniosa



A grande cozinha   para saborear
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Desde o aspirador a ligar 
na filtração até ao robô 
programável, uma gama 
completa para limpar a sua 
piscina sem esforço.

Depois do esforço, nada melhor do que relaxar 
e repor as energias num spa Desjoyaux!
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Sendo um elemento indispensável, as 
escadas devem ser escolhidas logo no 
início do projeto da piscina.

Uma piscina zen graças ao revestimento preto 
escolhido entre um vasto leque de cores.
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Com a gama ‘‘Tradition”, 
escolha um pavimento que 
confere caráter à sua piscina. 
Uma gama que varia em 
três tonalidades, aqui, em 
terracota.

Moderna e confortável, com espírito e muita autenticidade, 
nada é contraditório



Certificado
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Sonha com uma piscina de qualidade de fácil concretização? 
Nós temos a técnica!

Personalizável, colocada 
rapidamente e por muito tempo: 
a cofragem Desjoyaux
A cofragem permanente ativa é um 
conceito patenteado pela Desjoyaux 
em 1978 responsável pela consecução técnica 
da equação: rapidez de colocação, longevidade e 
liberdade em matéria de forma. O princípio: são 
montados painéis em polipropileno reciclado misturado 
com carbonato, de acordo com as dimensões e o 
formato que pretenda dar à sua piscina. De seguida, 
a cofragem é colocada de uma só vez, de acordo 
com as técnicas que asseguram a qualidade da obra. 
Um processo exclusivo que garante a solidez do seu 
equipamento proporcionando simultaneamente uma 
enorme criatividade a nível do design. Graças aos 
conhecimentos e à experiência exclusivos, o seu tanque 
Desjoyaux apresentará a vantagem tripla de ser uma 
obra imputrescível, monobloco e autoportante.

Privilegie a simplicidade sem 
comprometer a eficácia: 
o revestimento Desjoyaux
O revestimento Desjoyaux garante a 
estanquicidade do tanque da piscina com 
durabilidade. É simplesmente fixado à estrutura 
através de um perfil de fixação, o que também permite 
a sua fácil substituição, sem necessidade de intervenção 
a nível da bordadura ou do tanque. 
Em caso de renovação, o revestimento é soldado no 
local e disponibilizado à medida. É o revestimento que 
define o tom de uma piscina e a Desjoyaux propõe-lhe 
várias tonalidades.
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Mais simples e igualmente eficaz, a 
filtração sem canalização: um conceito 
com a assinatura Desjoyaux
Inspirado nos motores fora de borda dos barcos, 
o sistema exclusivo Desjoyaux patenteado em 
1983 é concebido sem canalização. Assim, são evitadas 
obras morosas e dispendiosas de enterramento da tubagem 
reduzindo os riscos de fugas. O sistema é integrado na sua 
piscina com um bloco acavalado, um bloco integrado na 
estrutura da sua piscina ou ainda com um grupo de filtração 
integrado nas escadas. 

A bordadura Desjoyaux, 
o segredo está no acabamento
Fabricada pela Desjoyaux para oferecer a 
melhor qualidade possível, cada bordadura é 
coordenada em função do pavimento. 
A colocação é feita no rebordo superior do tanque 
(piscina), a fim de possibilitar um acesso total ao 
revestimento e para que este possa ser substituído de 
forma independente, sem necessidade de intervenção 
nos restantes elementos.
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Os princípios de construção Desjoyaux

A implantação, uma primeira 
etapa essencial.

A terraplenagem é efetuada 
de acordo com o formato e as 
dimensões da piscina.

Ferragem e moldagem da piscina

Acabamento e enchimento

Ligação do grupo 
de filtração.

Acabamentos: 
colocação das 
bordaduras 
e do 
revestimento.

Colocação dos pinos e 
instalação das estruturas 
pré-montadas em 
fábrica.

A moldagem com bomba de betão é efetuada numa única operação 
após a ferragem do fundo, das chaminés e dos rebordos superiores e 
inferiores, no caso de uma estrutura autoportante.

O fundo será completado com uma chapa de acabamento.
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Uma das soluções 
propostas pela Desjoyaux 
para cumprimento da 
legislação: o “JD Alarme +” 
seguro e acessível a todos.

Nobreza à volta da 
piscina com o pavimento 
travertino.

Os sonhos também têm um estilo e 
todos estão acessíveis!
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Em alternativa ao pavimento, o revestimento 
em compósito de madeira: um toque 
simultaneamente design e natural à volta da 
sua piscina.

Numa casa de arquiteto, 
o formato das piscinas Desjoyaux 
relevam o desafio



Era assim que   imaginava o meu quarto
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Zona envolvente submersa: 
um espaço de 2 metros 
ideal para se refrescar 
enquanto as crianças 
patinham na água.

Matérias, formatos, dimensões…
Tudo se resume a uma questão de equilíbrio para 
viver em perfeita harmonia com o ambiente
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A aleta submersa: elegante, ao 
nível da piscina, de manipulação 
fácil e rápida. Além disso, 
preserva a temperatura da água 
e oferece máxima segurança.

Estar junto à piscina e sentir-se de férias 
sem sair de casa



Que bem que se está   na minha sala
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Mobiliário, objetos, roupa 
de casa… A Desjoyaux 
propõe-lhe um vasto leque 
de opções de decoração 
para adequar a sua zona de 
estar aos seus sonhos.
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A sua piscina tem problemas de fugas? Em vez de simplesmente reparar esses problemas, ou deitar 
abaixo para refazê-la, opte por uma solução fácil com eficácia garantida: a renovação Desjoyaux. 
Um sistema único e inovador que apresenta a vantagem de se poder instalar em todos os tanques 
de piscinas, independentemente das suas marcas. Após a eliminação do sistema de filtração 
antigo, as equipas Desjoyaux procedem à colocação de um revestimento armado para garantir a 
estanquicidade do tanque e, posteriormente, à instalação de um sistema de filtração totalmente 
independente do anterior. Após a entrada em funcionamento do seu novo sistema de filtração, 
ganha uma piscina totalmente renovada.

ANTES

DEPOIS

A multiplicidade de soluções Desjoyaux permite-lhe remodelar a sua piscina 
conferindo-lhe um aspeto novo, aumentar o conforto…
Com um pavimento novo, a mudança será extraordinária. A Desjoyaux propõe-lhe toda uma gama 
de materiais que se adaptam tanto às zonas envolventes de maior dimensão quanto às zonas mais 
limitadas em matéria de espaço.
Umas escadas novas podem também contribuir para aumentar o conforto. Escadas de canto, 
escadas submersas do tipo “praia americana” ou “com banco”… as escadas podem ser um 
verdadeiro bónus para a sua piscina, tanto para os mais novos como para os mais velhos.

Chega de fugas ou fissuras, 
é tempo de tranquilidade!

A modernidade está aqui!

E se a sua piscina vestisse uma   nova pele

!
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Os momentos de diversão à volta 
de uma piscina são fantásticos, 
sobretudo quando estes não são 
toldados por qualquer sombra. 
Com as piscinas Desjoyaux dispõe 
de um tanque cuja estrutura é 
composta por materiais reciclados 
que respeitam o ambiente.

Para uma piscina mais respeitadora do ambiente, a 
Desjoyaux desenvolveu um processo que permite uma 
filtração mais económica. Trata-se de um sistema sem 
canalização que evita a operação habitual de ‘‘back 
wash’’*. Deste modo, beneficiará de uma piscina mais 
ecológica: não será efetuada qualquer descarga de água 
clorada para o sistema de esgotos. E ainda poderá 
controlar melhor os seus consumos.

* Inversão do fluxo de água no circuito de filtração permitindo uma
  limpeza do filtro.

M

AIS ECOLÓGICA

Felicidade... é pensar também   no ambiente!

A Desjoyaux compromete-se
a respeitar o ambiente

A Desjoyaux tem 
soluções para evitar
o desperdício de água
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O primeiro tratamento do ano é o mais difícil 
de realizar. No entanto, para si, a garantia de 
uma água azul e cristalina ao longo do verão é 
imprescindível!

O pacote serviço de arranque inclui:
 A remoção da cobertura
 A limpeza da piscina
 A regulação do pH
 O ‘‘tratamento de choque”*

 A desinfeção

O tratamento do tanque da piscina e 
os intervalos em que esse tratamento 
deve ser efetuado variam em função 
da forma e assiduidade de utilização 
da piscina e da qualidade da água da 
rede de abastecimento da sua área 
de residência. O representante da 
marca procederá à análise da água 
da sua piscina e recomendará o 
tratamento adequado de acordo com 
os resultados do diagnóstico. 

Os seus produtos de manutenção são-lhe 
entregues ao domicílio com a garantia de que 
nada lhe vai faltar!

Consulte o seu representante Desjoyaux para se 
informar sobre a disponibilidade deste serviço.

A qualidade da manutenção para o inverno condiciona 
a recolocação em funcionamento da piscina e, 
consequentemente, o sucesso da sua próxima 
temporada de piscina, por isso, pense nisso com 
antecedência!

O pacote serviço de inverno inclui:
 O ‘‘tratamento de choque”* 
 O tratamento com produtos específicos para o inverno
 A preparação anticongelante da instalação (sistema de
 filtração) e, eventualmente, de aparelhos de tratamento
 salino
 A instalação de flutuadores e da cobertura de inverno 

Vai de férias? A sua piscina está instalada 
numa outra casa?
Não é recomendável que a água da sua 
piscina fique sem manutenção por demasiado 
tempo.

Com o pacote serviço de manutenção livre, a 
sua piscina é visitada regularmente para uma 
operação de manutenção que inclui:
 Limpeza da linha de água
 Recolha de detritos com rede de limpeza
 Passagem da escova de aspiração
 Regulação do nível da água
 Reposição de produtos de manutenção

A análise das condições de calor 
é efetuada pelo seu representante 
Desjoyaux que lhe facultará os 
melhores conselhos para subir a 
temperatura da sua piscina, em alguns 
graus, e prolongar o seu período de 
utilização.

Consulte o seu representante 
Desjoyaux para obter mais informações 
sobre a análise das condições de calor.

A Desjoyaux concebeu e criou uma 
série de serviços para lhe facilitar a vida. 
Após a compra da sua piscina são-lhe 
propostos seis pacotes inteligentes que lhe 
proporcionarão toda a tranquilidade!

* O tratamento de choque consiste na adição de uma dose de cloro rápido na piscina que se dissolve muito rapidamente na
  água para destruir as algas ou os microrganismos.

O pacote serviço 
de arranque

O pacote serviço 
análise da água

O pacote serviço 
de entrega ao 
domicílio

O pacote serviço 
de inverno

O pacote serviço 
de manutenção 
livre

O pacote serviço 
de análise das 
condições de 
calor

O prazer será a sua única ocupação,
a Desjoyaux trata   do resto!
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150 000 famílias já escolheram a Desjoyaux para conceber a sua nova zona de estar. 
A Desjoyaux é o líder mundial das piscinas enterradas, uma “referência de confiança”, há mais de 45 anos.

Com prioridade para todas as famílias graças às facilidades de pagamento 
para que todos possam desfrutar as suas férias em casa. 

Com a sua grande rede de 160 representantes em 
França e presente em 80 países, as equipas Desjoyaux 
estão mais perto de si para acompanharem o seu projeto: 
desde a conceção até à fase de arranque e posterior 
manutenção da sua piscina.

Felicidade... é poder mergulhar de   olhos fechados

Com a Desjoyaux está optar pela referência no mercado! A Desjoyaux ajuda-o a concretizar o seu sonho

A rede Desjoyaux  
é uma equipa com a qual poderá 
contar sempre

...  tanto a nível da estrutura como da instalação!

Com a garantia de 10 anos a 
tranquilidade está assegurada...
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“Quero agradecer imensamente aos nossos clientes. 
A sua disponibilidade, a sua cordialidade, o seu 
acolhimento e a sua paciência não são mais do que o 
reflexo da qualidade e da delicadeza da sua criação.
Uma vez mais, obrigado e parabéns.’’


