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مشکالت  درگیر و به هیچ عنوان .استه به صورت یکپارچه ساخته شد از جنس فایبرگالس و کامپوزیتستخرهای پیش ساخته ا

در برابر خوردگی و پوسیدگی ناشی  و رزین ها کامپوزیت باالیمقاومت  داشتن این استخرها به دلیل  و نشت آب نیستند. آببندی

خاصیت آنتی باکتریال و   .ژه ای پیدا کرده اندحرارت، در صنعت ساختمانی جایگاه وی از واکنش های شیمیایی و اسیدی و یا

وششی ژلکوتی که در رزین و پ الیه های .تبدیل کرده است های دنیا استخر را به یکی از محبوبترینضدجلبک بودن این استخرها، 

هرگز جلبک و  .ردنداستخر می گ استفاده می شوند، مانع از نفوذ و بروز جلبک و باکتری به درونهای فایبرگالس  ساخت استخر

نیز مانع از اثرات نور خورشید بر استخر می شود و این سازه ی مدرن  UV Anti الیه .خزه و یا ریشه گیاهان در آن نفوذ نمی کند

ساختار منعطف اما به اندازه می دارد. استخرهای پیش ساخته  هنگ و قابل استفاده سال مقاوم سیو نوظهور را به طور میانگین تا 

. استفاده از این استخر ها در شهر های جنوبی و سال ها مقاومت کنند ی دارند تا در برابر عناصر محیطی در طولکافی مستحکم

 شمالی ایران توصیه می شود. 

 این استخر ها دارای مزایا و معایبی هستند که برای آگاه شدن شما عزیزان به اختصار عنوان می کنیم.

 مزایا:

 امکان نشت آب با احتمال بسیار پایین از سازه ی اجرا شده که بهترین مزیت این نوع استخر و جکوزی می باشد

 ارانتیسال گ 5دارای  

 سال وارانتی سیدارای  

 هزینه نصب و راه اندازی پایین 

 مدت زمان نصب و راه اندازی بسیار کوتاه 

 هزینه تعمیرات و نگهداری پایین 

 سطح استخر آنتی باکتریال و ضد قارچ و جلبک 

 بـدون نیاز به روکش 

 UVدارای محافظ 

 مناسب برای بازی کودکان 

 حمل یکپارچـه سطح استخر 

 ترمیم و بازسازی در مدت زمان کوتاه

 ارائه در رنگ های متنوع 

 پایین آمدن هزینه نگهداری به خاطر آنتی باکتریال و ضد جلبک بودن که به علت سطح غیر متخلخل خود این امکان را فراهم می 

  .آورد



 

 معایب:

 به صرفه نبودن ابعاد و اندازه دل خواه

 فیکس نشدن و آسیب دیدگی در صورت نصب نا مناسب

 (در صورت نا مطلوب بودن متریال) هبه وجود آمدن حباب های پوست

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 بر حسب متر ابعاد جنس

 6x3x1.6 فایبرگالس

1 

استخر کامپوزیتی پیش ساخته تحت لیسانس شرکت میکسونال آلمان، متشکل از یک الیه 

الیه الیاف شیشه سوزنی و حصیری به  03مخصوص استخر به همراه  UV Anti ژلکوت

 -محافظ در مقابل خوردگی خارجی و مقاوم در برابر نفوذ ریشه ی گیاهان همراه رزین، یک

 ارانتیسال و 03 –سال گارانتی  5دارای 

 یک دستگاه اسکیمر آکوا ایتالیایی جهت جمع آوری اجسام شناور در سطح آب 2

 دهش تصفیه ABS و نازلهای ABS کفشوی 3

 وات سفید مهتابی واتر پروف با ترانس و کابل و آب بند LED 6 دو عدد چراغ 4

 میلیون تومان 49 قیمت:

5 

اسب  1.5الکترو پمپ لئو با توان  :پکیج تصفیه موتورخانه از جنس فایبر گالس شامل

به همراه سیلیس  XA 500فیلتر شنی مگا پول ایرانی  بخارکم صدا، مجهز به صافی مو گیر

 لوله و اتصاالت از جنسکلرزن  پمپ کف کش چینی ایرانی شیر چند راهه درجه یک

UPVC با برند Pimtash لوله های مکش از کف  :ترکیه و لوله هایی وینو هیدروپول شامل

 مورد نیاز از جنس و اسکیمر استخر، لوله های دهش تصفیه از دیواره، شیرفلکه و اتصاالت

UPVC ت پمپ کنتاکتور بی متال جه :تابلو برق شامل جهت نصب تجهیزات فیلتراسیون

تایمر دیجیتال جهت تنظیم ساعت کارکرد  آمپر 0/3محافظ جان با حساسیت  تصفیه

،آهنگری و کلیدهای دو حالته و سه حالته روی درب تابلو جهت کنترل دستی و اتوماتیک

 جوشکاری ساپورت های موتورخانه جهت نصب تجهیزات

 میلیون تومان 35 قیمت:

6 

اجرای گود برداری محل استخر رگالژ خاک، تراکم خاک در صورت نیاز، زیرسازی و تسطیح 

 جهت زیرسازی، هزینه جرثقیل جهت انتقال کاسه استخر از رویو سیمان استخر ،  بستر

اجرای لوله کشی رفت و برگشت لوله های استخر و کابل کشی  تریلی به محل گود استخر

پرکردن مجدد دور  تجهیزات و تابلوبرق و راه اندازی استخر ور خانه باچراغ ها، نصب موت

 کاسه استخر با خاک نرم یا تثبیت شده و تسطیح خاک محوطه دور استخر

 (بستگی دارد به شرایط خاک منحصرا) میلیون تومان 30-25قیمت

 کل عجم

 میلیون تومان 109

 



 

 

 بر حسب متر ابعاد جنس

 8x3x1.6 فایبرگالس

1 

استخر کامپوزیتی پیش ساخته تحت لیسانس شرکت میکسونال آلمان، متشکل از یک الیه 

الیه الیاف شیشه سوزنی و حصیری به  03مخصوص استخر به همراه  UV Anti ژلکوت

 -محافظ در مقابل خوردگی خارجی و مقاوم در برابر نفوذ ریشه ی گیاهان همراه رزین، یک

 ارانتیسال و سی –سال گارانتی  5دارای 

 یک دستگاه اسکیمر آکوا ایتالیایی جهت جمع آوری اجسام شناور در سطح آب 2

 دهش تصفیه ABS و نازلهای ABS کفشوی 3

 وات سفید مهتابی واتر پروف با ترانس و کابل و آب بند LED 6 دو عدد چراغ 4

 میلیون تومان 69 قیمت:

5 

اسب بخارکم  2الکترو پمپ لئو با توان  :پکیج تصفیه موتورخانه از جنس فایبر گالس شامل

به همراه سیلیس درجه  XA 500فیلتر شنی مگا پول ایرانی  صدا، مجهز به صافی مو گیر

با  UPVC لوله و اتصاالت از جنسکلرزن  پمپ کف کش چینی ایرانی شیر چند راهه یک

لوله های مکش از کف و اسکیمر  :ترکیه و لوله هایی وینو هیدروپول شامل Pimtash برند

 UPVC مورد نیاز از جنس استخر، لوله های دهش تصفیه از دیواره، شیرفلکه و اتصاالت

 ت پمپ تصفیهکنتاکتور بی متال جه :تابلو برق شامل جهت نصب تجهیزات فیلتراسیون

کلیدهای دو تایمر دیجیتال جهت تنظیم ساعت کارکرد  آمپر 0/3محافظ جان با حساسیت 

،آهنگری و جوشکاری حالته و سه حالته روی درب تابلو جهت کنترل دستی و اتوماتیک

 ساپورت های موتورخانه جهت نصب تجهیزات

 میلیون تومان37  قیمت:

6 

اجرای گود برداری محل استخر رگالژ خاک، تراکم خاک در صورت نیاز، زیرسازی و تسطیح 

 جهت زیرسازی، هزینه جرثقیل جهت انتقال کاسه استخر از رویو سیمان استخر ،  بستر

اجرای لوله کشی رفت و برگشت لوله های استخر و کابل کشی  تریلی به محل گود استخر

پرکردن مجدد دور  تجهیزات و تابلوبرق و راه اندازی استخر ور خانه باچراغ ها، نصب موت

 کاسه استخر با خاک نرم یا تثبیت شده و تسطیح خاک محوطه دور استخر

 (بستگی دارد به شرایط خاک منحصرا) میلیون تومان 30قیمت

 کل عجم

 میلیون تومان 136

 



 

 

 بر حسب متر ابعاد جنس

 2x3x1.6 فایبرگالس

1 

استخر کامپوزیتی پیش ساخته تحت لیسانس شرکت میکسونال آلمان، متشکل از یک الیه 

الیه الیاف شیشه سوزنی و حصیری به  03مخصوص استخر به همراه  UV Anti ژلکوت

 -محافظ در مقابل خوردگی خارجی و مقاوم در برابر نفوذ ریشه ی گیاهان همراه رزین، یک

 ارانتیسال و 03 –سال گارانتی  5دارای 

 یک دستگاه اسکیمر آکوا ایتالیایی جهت جمع آوری اجسام شناور در سطح آب 2

 دهش تصفیه ABS و نازلهای ABS کفشوی 3

 وات سفید مهتابی واتر پروف با ترانس و کابل و آب بند LED 6 دو عدد چراغ 4

 میلیون تومان 29 قیمت:

5 

بخارکم  اسب 1با توان الکترو پمپ لئو  :پکیج تصفیه موتورخانه از جنس فایبر گالس شامل

به همراه سیلیس درجه  XA 400 فیلتر شنی مگا پول ایرانی  صدا، مجهز به صافی مو گیر

با  UPVC لوله و اتصاالت از جنسکلرزن  پمپ کف کش چینی ایرانی شیر چند راهه یک

لوله های مکش از کف و اسکیمر  :ترکیه و لوله هایی وینو هیدروپول شامل Pimtash برند

 UPVC مورد نیاز از جنس استخر، لوله های دهش تصفیه از دیواره، شیرفلکه و اتصاالت

 ت پمپ تصفیهکنتاکتور بی متال جه :تابلو برق شامل جهت نصب تجهیزات فیلتراسیون

کلیدهای دو تایمر دیجیتال جهت تنظیم ساعت کارکرد  آمپر 0/3محافظ جان با حساسیت 

،آهنگری و جوشکاری حالته و سه حالته روی درب تابلو جهت کنترل دستی و اتوماتیک

 ساپورت های موتورخانه جهت نصب تجهیزات

 میلیون تومان32 قیمت:

6 

اجرای گود برداری محل استخر رگالژ خاک، تراکم خاک در صورت نیاز، زیرسازی و تسطیح 

 جهت زیرسازی، هزینه جرثقیل جهت انتقال کاسه استخر از رویو سیمان استخر ،  بستر

اجرای لوله کشی رفت و برگشت لوله های استخر و کابل کشی  تریلی به محل گود استخر

پرکردن مجدد دور  تجهیزات و تابلوبرق و راه اندازی استخر ور خانه باچراغ ها، نصب موت

 کاسه استخر با خاک نرم یا تثبیت شده و تسطیح خاک محوطه دور استخر

 (بستگی دارد به شرایط خاک منحصرا) میلیون تومان 20 قیمت

 کل عجم

 میلیون تومان 81



 

 توضیحات:

ترموستات مستغرق امیت  متناسب با ظرفیت بویلر -مشعل ساخت ایران رادیاتور  متناسب با ظرفیت استخرپکیج سیستم گرمایش استخر 

از محل قرارگیری  ترکیه و اروپایی و لوله هایی وینو هیدروپول جهت اجرای پایپینگ Pimtash با برند UPVC لوله و اتصاالت از جنس ایتالیا

 متر 10 میانگین ی فاصله به –سیستم گرمایشی تا استخر 

 .تامین یک خط لوله ی گاز در محل قرارگیری سیستم گرمایش به عهده ی کارفرما می باشد

محل قرارگیری سیستم گرمایش خارج از تصفیه خانه ی مذکور در پکیج استخر ها می باشد و تامین و ایجاد فضا برای این سیستم به عهده ی 

 .می باشد کارفرما

 از کارخانه به عهده کار فرما می باشد. استخر هزینه حمل کاسه

 به عهده کارفرما می باشد. پیرامونی استخر هزینه محوطه سازی استخر

 مبلغ به تومان سیستم گرمایش استخر

 12500000 (3*2سایز  استخر فایبرگالس مناسب برای)گرمایش برقی

 26000000 اتومات پکیج استخر

 

 

 


