
LINHA DE PISCINAS

COLEÇÃO
COMPETITION



A coleção COMPETITION foi idealizada para piscinas de alta performance 
e intensa utilização, tais como: competições aquáticas, treinamentos, 

academias, clubes, entre outros.
Assegurando o total desempenho técnico e a qualidade estética da sua 

piscina, sem qualquer alteração das características dos produtos 
ao longo do tempo.

Além do atendimento às normas técnicas, a coleção COMPETITION possui 
vasta gama de cores, texturas, formatos e peças especiais, que se destacam 

em condições adversas. 
Todos os produtos são preparados para suportar alternâncias de 
temperaturas e fortes impactos, resistindo aos diversos produtos 

químicos provenientes do tratamento de água das piscinas, além de 
suportarem os raios ultravioletas.

Devido ao novo design e as características técnicas, os nossos 
revestimentos proporcionam as menores juntas entre placas do mercado, 

reduzindo o consumo de rejunte e aumentando o rendimento na instalação.

Alta Performance e Resistência
para nadar de braçada!

 





Solução Completa em Revestimentos

As peças especiais da coleção COMPETITION trazem acabamento 
profissional às piscinas, eliminando os “cantos vivos”, reduzindo o 
impacto nas extremidades com a utilização das bordas e peças 

de acabamentos. 
E mais! A empresa KLINKER possui também uma linha de 

argamassas e rejuntes especiais, que completam o sistema de
 alta performance e desempenho, garantindo uma piscina livre 

de patologias e ataques diversos.

Sistemas com peças especiais



Decks de Piscina

A seleção de soluções para seu novo “recorde” está aqui.

Klinker, Arte em Revestimentos

A maior variedade de formatos e cores para inspirar seu deck! 
Os nossos materiais são anti derrapantes, possuem baixo teor de 
absorção e menores juntas entre as placas, além de garantirem

 maior facilidade de manutenção e limpeza.
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+ 55 19 3893 2155
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contato@ceramicaklinker.com.br
contato@ceramicasaoluiz.com.br

Conheça também a Coleção Resort - Linha de Piscinas

Para maiores informações, entre em contato conosco!

www.ceramicaklinker.com.br
www.ceramicasaoluiz.com.br


