
 

 مدل دانوب آماده لیست قیمت استخر 

 
 متر   2.5×5ابعاد : 
 متر  1.4عمق : 

 لیتر 11000حجم آبگیری:
 کیلوگرم   350وزن استخر:  

 

R  توضیحات  )ریال(  قیمت مشخصات 

1 
 Smartکاسه استخر 
Pools 

 )مدل دانوب ( 

840,000,000    

بدنه استتتخر با روکم متالی   ضتتد بم  به ابعاد  
ضتتتد  / ستتتال گارانتد بدنه استتتتخر  / 10متر  5در  2.5

ضتتد استتید و نم  / جلب  با استتتاندارد آب بتترب  
 دوست با قابلیت استفاده از کلرزن نمکد

2 
 

 تجهیزات و اتصاالت کاسه  

 طرح استتتتاانیای       Megapoolبرند     ABSاستتتتکیمر 
  رنگ متناستتب با کاستته )آب  ک مشتتکد ک ستتفید(  و 

بتتا قتتابلیتتت ت ییر SmartPools چراغ ستتتتتتتو ر لتتت  
جتتتتتت  RGB/  رنتتتتتگ گتتتتت   و    ABS کتتتتتفشتتتتتتتتتتتتور 

 کاسه   PVC-Uاتصاالت  

3 

 تصفیه بانه استخر
 Smart Pools Filterkit1  

  50)متناسب استخر تا 
 مترمکعب(

051 ,000,000 

قابلیت برنامه ریزی هفتگد و ریموت تابلو برق با 
  RGB کنترل چراغ

  Aquastrong  اسب بخار  ۱ مپ 
 ایبرگالس    500قطر   MegaPool  یلتر بند
  کاره ۶بهمراه بیر

 سیلیس بیشه ای تصفیه 
  KW 80 دج نمبدل حرارتد استی   ل

  UPVC اتصاالت  یمتاش ترکیه و لوله های  
 یکسال گارانتد تجهیزات استخر

 متر  ۵ک۱×۵ک۱ : ضای مورد نیاز برای تصفیه بانه

هزینه نصتتب و راه اندازی  س از کاربتتناستتد برآورد   -----------  هزینه نصب استخر 4
 مد گرددک

         1,350,000,000 )ريال( جمع ک 

 *سیستم تصفیه بانه به صورت )توکار( موجود مد بابد، 
 ريال به مبلغ  وق اضا ه مد گرددک 125،000،000در صورت سفارش مشتری مبلغ 

 * هزینه حم  کاسه استخر تا مح  نصب و جرثقی  برعهده کار رما مد بابدک 



 

 وب پالس لیست قیمت استخر مدل دان 

 
 متر   3× 7.5ابعاد : 
 متر  1.4عمق : 

 لیتر 22000حجم آبگیری:
 م کیلوگر   580وزن استخر: 

 

R  توضیحات  )ریال(  قیمت مشخصات 

1 
 Smartکاسه استخر 
Pools 

 )مدل دانوب پالس ( 

1.080.000.000 

به ابعاد  بدنه استتتخر با روکم متالی   ضتتد  م  
ضتتتتتد / ستتتتتال گارانته بدنه استتتتتتخر  / 10متر 3×7.5

ضتتد استتید و نم  / جلب  با استتتاندارد آب بتترب  
 دوست با قابلیت استفاده از کلرزن نمکه

2 
 

 تجهیزات و اتصاالت کاسه  

طرح استتنانیایو و    Megapoolبرند   ABSاستتکیمر 
 2 / رنگ متناستتب با کاستته )آبو ک مشتتکه ک ستتفید(

بتتا قتتابلیتتت    SmartPools چراغ ستتتتتتتوپر لتتت  عتتدد  
رنتتتگ جتتتت    RGB/تغییر  گتتت   و   - ABS کفشتتتتتتتور 
 کاسه   PVC-Uاتصاالت  

3 

 تصفیه  انه استخر
 Smart Pools Filterkit2  

  80)متناسب استخر تا 
 مترمکعب(

620,000,000 

قابلیت برنامه ریزی هفتگه و ریموت تابلو برق با 
  RGB کنترل چراغ

  Aquastrong  اسب بخار  1.5پمپ 
 ایبرگالس   650قطر   MegaPool  یلتر بنه
  کاره ۶بهمراه بیر

 سیلیس بیشه ای تصفیه 
    KW 120 مبدل حرارته استی   لنجه 

  UPVC اتصاالت پیمتاش ترکیه و لوله های  
 یکسال گارانته تجهیزات استخر
 متر ×۵2ک۱ : ضای مورد نیاز برای تصفیه  انه

 -----------  هزینه نصب استخر 4
هزینه نصتتب و راه اندازی پس از کاربتتناستته برآورد  

 مه گرددک

    1,700,000,000      )ريال( جمع ک 

 *سیستم تصفیه  انه به صورت )توکار( موجود مه بابد، 
 ريال به مبلغ  وق اضا ه مه گرددک 147،000،000در صورت سفارش مشتری مبلغ 

 * هزینه حم  کاسه استخر تا مح  نصب و جرثقی  برعهده کار رما مه بابدک 



 

 اکو پالس لیست قیمت استخر مدل 

 
 متر   3×6.5ابعاد : 
 متر 1.5عمق : 

 لیتر 20.000حجم آبگیری:
 م کیلوگر   480وزن استخر: 

 

R  توضیحات  )ریال(  قیمت مشخصات 

1 
 Smartکاسه استخر 
Pools 

 پالس (  اکو)مدل 

.000.000980  

بدنه استتتخر با روکم متالی   ضتتد بم  به ابعاد  
ضتتتتتد / ستتتتتال گارانته بدنه استتتتتتخر  / 10متر  3×6.5

ضتتد استتید و نم  / جلب  با استتتاندارد آش بتترش  
 دوست با قابلیت استفاده از کلرزن نمکه

2 
 

 تجهیزات و اتصاالت کاسه  

 طرح استتتتتیانیای      Megapoolبرند    ABSاستتتتتکیمر  
 / کاسته )آب    مشتکه   ستفید(و رنگ متناست  با  

بتا قتابلیتت    SmartPools چراغ ستتتتتتتوپر لتت  عتدد    2
رنتتتگ جتتتت    RGB/تغییر  گتتت   و   - ABS کفشتتتتتتتور 
 کاسه   PVC-Uاتصاالت  

3 

 تصفیه بانه استخر
 Smart Pools Filterkit2  

  80)متناس  استخر تا 
 مترمکع (

620,000,000 

ریموت تابلو برق با قابلیت برنامه ریزی هفتگه و 
  RGB کنترل چراغ

  Aquastrong  اس  بخار  1.5پمپ 
 ایبرگالس   650قطر   MegaPool  یلتر بنه
  کاره ۶بهمراه بیر

 سیلیس بیشه ای تصفیه 
  KW  120مبدل حرارته استی   لنجه 

  UPVC اتصاالت پیمتاش ترکیه و لوله های  
 یکسال گارانته تجهیزات استخر

 متر ×۵2 ۱ :نیاز برای تصفیه بانه ضای مورد 

 -----------  هزینه نص  استخر 4
هزینه نصتت  و راه اندازی پس از کاربتتناستته برآورد  

 مه گردد 

    1,600,000,000      )ريال( جمع ک 

 *سیستم تصفیه بانه به صورت )توکار( موجود مه بابد، 
 ريال به مبلغ  وق اضا ه مه گردد  147،000،000در صورت سفارش مشتری مبلغ 

 * هزینه حم  کاسه استخر تا مح  نص  و جرثقی  برعهده کار رما مه بابد  



 

 ویکتوریا مدلآماده جکوزی لیست قیمت 

   متر 2.20 ابعاد :
 متر  1عمق : 

 لیتر 2500حجم آبگیری:
 کیلوگرم   200: جکوزیوزن 

R  توضیحات  )ریال(  قیمت مشخصات 

1 
 Smart جکوزیکاسه 

Pools 
 ( ویکتوریا)مدل 

625.000.000 

بدنه جکوزی با روکش متالیک  ضدددددد هش  به ق ر 
ضددددددددد   /سددددددددال گدارانتو بددنده جکوزی  10/    متر  20/2

ضددد اسددید و نمک  /جلبک با اسددتاندارد آش بددرش  
 دوست با قابلیت استفاده از کلرزن نمکو

2  
 تجهیزات و اتصاالت   

عدد چراغ  2  /لیتر 800مخزن باالنس توکار با حجم 
تد دیدیدر SmartPools سددددددددو در دلددددت   قددددابدلدیددددت  بددددا 

اتصددددددداالت /    ABSکفشدددددددور و گ  جت /    RGBرنگ
PVC-U   سانتو جوی جکوزی  14گری    /کاسه 

بدده همراه ری ددگ /     لوتر مکددانیکو   ایرجددت برنجو 
 هشت نازل  PVC-U کام  

3 

 تصفیه هانه جکوزی 
 Smart Pools 

 Filterkit spa  
 جکوزی()مت اسب با حجم 

695.000.000 

 
 تدابلو بر  سدددددددده  داز بدا قدابلیدت برندامده ریزی هفتگو

  اسدددب بخار  ۱ مپ /    RGB و ریموت ک ترل چراغ 
Aquastrong    /یلتر بد و  MegaPool   500ق ر  

سیلیس بیشه ای  /  کاره ۶ ایبرگالس  بهمراه بیر
 /KW  60-80مبدل حرارتو اسددتی   ل جو   /تصددفیه 

  /  UPVC اتصددددددددداالت  یمتدداو ترکیدده و لولدده هددای
 ضددای مورد نیاز   /یکسددال گارانتو تجهیزات جکوزی

 مپ جت ماسددددددا    /متر 2×۱.۵ :برای تصددددددفیه هانه
 اسب بخار 7.5- 5.5سه  از  

هزی ه نصددب و راه اندازی  س از کاربدد اسددو برآورد   -----------  جکوزی هزی ه نصب  4
 مو گردد.

 )ریال( 1.320.000.000  جمع ک  

 
ريال به مبلغ    167.000.000سیستم تصفیه هانه به صورت )توکار( موجود مو بابد، در صورت سفارو مشتری مبلغ    *

  40،000،000در صورت سفارو مشتری جکوزی بدون مخزن باالنس داهلو نیز تولید و مبلغ   *   و  اضا ه مو گردد.
 هزی ه حم  کاسه جکوزی تا مح  نصب و جرثقی  برعهده کار رما مو بابد.*ریال از مبلغ ک  کسر مو گردد. 




