Pool Lights

چراغ های استخری

با تکیه بر یک دهه تجربه در زمینهی واردات و توزیع
محصوالت معتبرترین تولیدکنندگان اروپایی صنعت استخر و
جکوزی و ارائهی خدمات پس از فروش به مشتریان ایرانی،
شرکت میراب آرین از سال  1397به طراحی و تولید تجهیزات

و لوازم جانبی استخر و جکوزی پرداخت و این محصوالت را با
برند  MEGAPOOLبه بازار عرضه کرد.
با تاکید بر کیفیت و نوآوری محصوالت این برند ،قابل رقابت
با نمونههای مشابه اروپایی هستند .در حال حاضر ،برند
 MEGAPOOLتوانسته است با ارائهی سبد کاملی از
محصوالت باکیفیت ،جایگاه خود را در این صنعت نهادینه کند

و به بازارهای جهانی بیاندیشد.

Pool Lights

چراغ های استخری
چراغهای استخری توکار
سری MPL1100

دارای رینگ استیل  304مقاوم در برابر مواد شیمیایی استخر
درجه حفاظت مکانیکی IP68
قابلیت نوردهی با زاویه باال
دارای رویه نشکن پلی اورتان

 2سال گارانتی میراب آرین
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تجهیزات جانبی

کنترل چراغ با ریموت تاچ
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قابلیت ارائه در رنگهای
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چراغهای استخری روکار
سری Ultra Thin 8mm – MPL1500
دارای رینگ استیل  316مقاوم در برابر مواد شیمیایی استخر
درجه حفاظت مکانیکی IP68
دارای رویه نشکن پلی اورتان
قابلیت نوردهی با زاویه باال
مصرف برق بسیار پایین

 2سالگارانتیمیراب آرین
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تجهیزات جانبی

کنترل چراغ با ریموت تاچ
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