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روکش استخر
Pool Cover

مشخصات

میلی متر13روکش از جنس پلی اتیلن با قطر حباب 

مزایا

به همراه آنتی اکسیدان ( Anti UV) مقاوم در برابر اشعه خورشید
و آنتی باکتریال

ستیقابل نصب بر روی دستگاه های جمع کننده اتوماتیک و د

بهره گیری از پلیمر حباب دار جهت شناور ماندن روی سطح آب

محافظ مناسب جهت جلوگیری از ورود آشغال به آب استخر

مقاوم در برابر انواع مواد شیمیایی موجود در آب استخر

کاهش هزینه های نگهداری استخر

کاهش استفاده از مواد شیمیایی

قیمت مناسب و نصب آسان

کاهش سرعت تبخیر آب

میراب آرینسالگارانتی2
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مشخصات

KG 15با قابلیت تحمل وزن تا  PVCاز جنس 

مناسب جهت استفاده در چهار فصل سال
(تخربه ویژه فصل زمستان در صورت عدم استفاده از اس)

نوزن سبک و استحکام باال همراه با نصب آسا

گیامنیت باال برای کودکان و حیوانات خان

یلنطول عمر باال نسبت به روکش پلی ات

کاهش استفاده از برق و هزینه های آن

ندهبدون نیاز به دستگاه های جمع کن

%98کاهش تبخیر سطحی آب استخر تا 

%30کاهش استفاده از مواد شیمیایی تا 

%50کاهش مصرف انرژی تا بیش از 

مزایا

میراب آرینسالگارانتی2



K826BX/98MM+K444 کد کاال

K470/80MM+K465BX کد کاال

K470BX/80MM+K475 کد کاال

K470BX/98MM+K444 کد کاال

سانتیمتر از جنس آلومینیوم245شامل سه تکه لوله به طول 

میلیمتر98به همراه پایه هایی از جنس استیل با ضخامت 

میلیمتر98ضخامت لوله ها 

مجهز به سیستم چرخ زنجیر جهت سهولت در عملکرد

ومسانتیمتر از جنس آلومینی215شامل سه تکه لوله به طول 

به همراه پایه هایی از جنس استیل

میلیمتر80ضخامت لوله ها 

مسانتیمتر از جنس آلومینیو270شامل سه تکه لوله به طول 

میلیمتر80به همراه پایه هایی از جنس استیل با ضخامت 

میلیمتر80ضخامت لوله ها 

مسانتیمتر از جنس آلومینیو245شامل سه تکه لوله به طول 

میلیمتر98به همراه پایه هایی از جنس استیل با ضخامت 

میلیمتر98ضخامت لوله ها 



اندازه

متری5/5-1

متر6بیش از 

اندازه

متر4-1

متر4.5-4

(لاستی)جمع کننده دستی روکش استخر مگاپول 

304میل استیل 1با ضخامت 2"شامل لوله 

سانتی متر 20x40پایه پروفیل استیلدر ابعاد 

بلبرینگ جهت سهولت چرخش4تقویت شده با 

لمجهز به دستگیره جمع کننده متحرک تمام استی

با قابلیت نصب به صورت پایه ثابت و متحرک

استیل نگیر1"دارای شفت 

(لاستی)جمع کننده دستی روکش استخر مگاپول 

304میل استیل 3با ضخامت 2"شامل لوله 

سانتی متر 20x40پایه پروفیل استیلدر ابعاد 

بلبرینگ جهت سهولت چرخش4تقویت شده با 

لمجهز به دستگیره جمع کننده متحرک تمام استی

با قابلیت نصب به صورت پایه ثابت و متحرک

استیل نگیر1"دارای شفت 



E طبقه سوم، واحد16میرداماد، میدان مادر، خیابان شاه نظری، کوچه دوم، پالک : آدرس ،

021-41572mirabarian.com


