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PISCINA D’ OBRA 
 
Procés de construcció d’una piscina d’obra  
 
Construïm piscines d'obra en totes les seves etapes, que van des de els fonaments 

del terreny, fins a la decoració i detalls finals de la piscina.  

 
Pisc i na  d '  Ob ra :  D isseny  

El primer pas és fer una correcta planificació de com ha de quedar la piscina en el seu conjunt.  

El disseny, els accessoris, la il·luminació, els equips de filtració i els materials que s’utilitzaran queden 

definits en l’inici de l’obra. 

Amb aquesta informació es pot començar a construir la piscina d’obra. 

 
P i s c i na  d '  Ob ra :  Fonamen ts  

 
El primer treball en la construcció d’una piscina d’obra i un dels més 
important és la preparació del terreny. 
 
Tant la excavació com la preparació dels fonaments de la piscina son 
essencials ja que la base de formigó protegirà la piscina d’agents 
externs. 
 
Sobre aquesta base de formigó es construirà la piscina d’obra,  
preparant el terreny per cobrir les necessitats del client. 
 

 

 

P i s c i na  d 'Ob ra :  Enco f ra t  
 
Després de l'excavació i la preparació del terreny es procedeix a fer 
l’encofrat. 
 
En aquest pas, s’aixequen les parets que donaran la forma a la 
piscina.  
 
També és en aquest moment quant es col·loquen tots els accessoris 
que desitgi el client, ja siguin el sistema d’il·luminació, els skimmers,  
els desaigües, escales i tot el que els nostres clients desitgin 
incorporar a la seva piscina. 
 
 

 

P i s c i na  d 'Ob ra :  Gun i t e  
 

El quart pas consisteix en projectar formigó a gran pressió a tota la 
superfície de la piscina.  

Aquest procés anomenat "gunitat", s’ha de fer amb els gruixos adequats 
per a cada piscina i cada necessitat. 

Per la construcció de piscines d’obra utilitzem àrids classificats i 
prèviament seleccionats amb certificats de qualitat. 
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Pisc i na  de  Ob ra :  Esca les  
 

La comoditat es una cosa essencial per poder gaudir d’una piscina 

per això les escales, el seu disseny i les seves formes, son tan 

important per nosaltres.  

Cada piscina d’obra requereix d’unes necessitats concretes i les 

escales han de ser personalitzades per a cada client per cobrir 

aquestes necessitats. 

 

 

P i s c i na  d 'Ob ra :  Co ronac ió  
 

Les vores de la piscina i els seus acabats donen el toc final al 

conjunt i per aquest motiu és un element tant important. 

En aquest punt la qualitat dels materials és essencial per garantir la 

seva durabilitat. Per aquest motiu només utilitzem materials de 

primera qualitat. 

 

La sigui pedra artificial o gres natural és important que s’utilitzin 

materials antilliscants per garantir la seguretat. 

 

P i s c i na  d 'Ob ra :  Gres i t e  
 
L’elecció del color i les formes dels gresite és primordial ja que 
donarà el toc més estètic a la seva piscina. 
 
La seva col·locació ha de estar feta amb deteniment i 
professionalitat per tal de que els acabats i juntes quedin perfectes. 
 
Disposem d'una àmplia gamma de gresite de totes les formes i 
colors que permeten crear sanefes i dibuixos a la superfície de la 
seva piscina. 
 
 
 
 

 

P i s c i na  d 'Ob ra :  T rac tamen t  d ’ a i gua  
 

La neteja i filtració de l’aigua de la seva piscina 

és molt important per el seu manteniment.   

Disposem de les últimes novetats en 

tractaments d’aigua per la seva piscina.  

Oferim els millors sistemes automàtics tant de 

neteja, com de tractament d'aigua. 

http://www.piscinasobra.com/gresite-per-piscines.php

