
طراحــی زیبــا و نوآورانــه بــرای اســتخرهای نوع ســرریزی 
محصولــی از شــرکت آذران صنعــت امرتــات

انواع گریل های استیل طرح دار استخر و جکوزی آکوامارین



گریل های طرح دار استنلس استیل آکوامارین 
مــدل هــای گریــل طــرح دار اســتنلس اســتیل آکواماریــن تولیــد شــرکت 
آذران صنعــت امرتــات از روی ورق هــای اســتنلس اســتیل AISI304L نــوع 
بــراق یــا خــش دار یــا مــات بــه ضخامــت 2 میلیمتــر بــا روش بــرش لیــزر بــه 
دقــت تولیــد مــی شــود. ایــن نــوع گریــل هــا بــر حســب طــرح مربوطــه در 
عــرض هــای 10 الــی 20 ســانتیمتر بــرای کانــال ســرریز اســتخرهای مســتطیلی 
و بــر اســاس ابعــاد بــرای هــر پــروژه بطــور سفارشــی تولیــد مــی شــوند. 
انتخــاب طــرح روی گریــل بــه ســلیقه و انتخــاب مشــتری بــوده و ایــن گریــل 
ــز  ــه مشــتریان عزی ــا باالتریــن کیفیــت و زیبایــی ب ــه فــرد ب هــای منحصــر ب
تقدیــم مــی گردنــد. ایــن گریــل هــا در ضمــن دارا بــودن اســتحکام بســیار 
بــاال، تجلــی و درخششــی عالــی را در حاشــیه اســتخر ایجــاد خواهنــد نمــود. 
قطعــات طولــی گریــل در هــر طــول مــورد نیــاز قابــل ســفارش گــذاری و تولیــد 
مــی باشــند امــا طــول ایــن قطعــات گریــل سفارشــی معمــوالً حداکثــر 245 
ســانتیمتر مــی باشــند کــه قیمــت قطعــات مــورد نیــاز نیــز بــه تناســب طــول 
مربوطــه محاســبه مــی گــردد. در طراحــی طــول قطعــات معمــوالً تــاش مــی 
گــردد کــه طــول قطعــات در راســتای یــک ضلــع اســتخر بــا هــم برابــر باشــند.

قطعات کنج گریل های طرح دار استنلس استیل آکوامارین
این قطعات نیز از جنس استیل و با عرض های 10 الی 20 سانتیمتر و با 

ابعادی ثابت و مشخص می باشند.

کانال های هدایت کننده جریان
بــرای گریــل هــای طــرح دار اســتنلس اســتیل آکواماریــن، کانــال هدایــت 
کننــده جریــان آب ســرریز هــم قابــل عرضــه مــی باشــد. کانــال زیریــن نیــز از 
جنــس اســتنلس اســتیل مــات  AISI304L بــوده و جریــان آب ســرریز را بــا 
شیب بندی 4 درصدی به صورت ثقلی به سمت تصفیه خانه هدایت می 
کنــد. البتــه بدلیــل شــیب بنــدی دشــوار مجموعــه قطعــات زیریــن اســتفاده 
از آنهــا توصیــه نگردیــده و تأکیــد بــر اجــرای شــیب بنــدی و کاشــی کاری جوی 
و ایجــاد لبــه هــای دو ســانتیمتری گریــل توســط مجــری اســتخر مــی باشــد. 
ایــن کانــال هــای زیریــن بــرای تمــام طــرح هــای گریــل یکســان مــی باشــند.
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انواع طرح ها
گریل های طرح دار آکوامارین در 5 طرح مختف به نامهای نیلوفر، یاسمن، 
الدن، ارکیده و لیلیوم طراحی شده و قطعات آنها در عرض های 10 الی 20 
سانتیمتر برای استخرها و جکوزی های مستطیلی شکل قابل ارائه می باشد.

طرح ارکیده 
 دارای ظاهری خاص و در عرض های 10 و 12 و 14 و 15 و 16 و 

18 و 20 سانتیمتر قابل ارائه می باشد.

طرح لیلیوم 
دارای طرحی آوانگارد و در عرض های 10 و 12 و 14 و 15و 

16 و 18 و 20 سانتیمتر ارائه می شود.

طرح نیلوفر
دارای ظاهری خاص و زیبا در عرض های 10 و 12 و 14 و 15 و 

16 و 18 و 20 سانتیمتر قابل ارائه می باشد. طول قطعات نیز 
حسب نیاز پروژه طراحی و تعیین خواهد گردید.

طرح یاسمن
دارای ظاهری خاص و زیبا در عرض های 10 و 12 و 14 و 15 و 

16 و 18 و 20 سانتیمتر قابل ارائه می باشد. طول قطعات نیز 
حسب نیاز پروژه طراحی و تعیین خواهد گردید.

طرح الدن 
دارای ظاهری خاص و زیبا در عرض های 10 و 12 و 14 و 

15 و 16 و 18 و 20 سانتیمتر قابل ارائه می باشد.
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