
کیفیت ممتاز و کارآیی عالی
محصول شرکت آذران صنعت امرتات

ــن ــوزی آکواماری ــتخر و جک ــش اس روک
دستگاه Roll-up و لوله محوری روکش از جنس استنلس استیل



چرا باید حتمًا از روکش استخر و جکوزی استفاده گردد؟

روکش استخر الیه پوششی حبابداری از جنس پلی اتیلن با ضخامت حدود 13 میلیمتر می باشد که در رنگ های آبی و مشکی و سفید موجود 
بوده و در زمان عدم استفاده از استخر بصورت دستی بر روی سطح آب استخر پهن می گردد. روکش بر روی آب استخر شناور گردیده و در 
تماس با آب نیروی کشش سطحی قابل توجهی ایجاد می گردد. به منظور جمع کردن روکش پهن شده روی آب استخر یا جکوزی باید از دستگاه 

رول آپ استفاده نموده و روکش را مجدداً بر روی محور مرکزی خود جمع نمود.

بنا به دالیل زیر روکش استخر مهمرتین وسیله جهت بهره برداری از انواع استخر و جکوزی یم باشد :

الف( کاهش اتالف گرما از سطح آب استخر در طی زمان گرم شدن )warm up time( و کاهش جدی مصرف سوخت.
ب( جذب گرما از تابش خورشید در ایام آفتابی )خصوصاً در روکش های مشکی رنگ( و عدم نیاز باال به سوخت های فسیلی.

ج( کاهش چشمگیر رشد خزه و جلبک در آب استخر و جکوزی.
د( باقی ماندن اثر قرص یا پودر کلر در آب استخر به مدت طوالنی تر.

ه( پاکیزه و تمیز ماندن آب استخر و جکوزی در برابر ریختن خاک و برگ و ذرات آالینده به داخل آب. 
و( جلوگیری از افتادن جوندگان و حیوانات آلوده در آب استخر که بدلیل آلودگی گسترده الزام بر تعویض آب استخر خواهد بود.

ز( پیشگیری قابل توجه از بروز سانحه سقوط و غرق شدن کودکان خردسال در آب استخر.
ح( کاهش شدید تبخیر آب در استخرهای سرپوشیده و عدم ایجاد رطوبت و حس آزار دهنده دم کردگی در فضای پیرامونی.
ط( کاهش شدید تبخیر آب استخر روباز و نیاز کمتر به پر کردن مجدد آب استخر که امروزه مسأله ای بسیار جدی می باشد.

ویژیگ های برتر و متمایز روکش استخر و جکوزی آکوامارین: 
استفاده از مرغوبترین روکش پلی اتیلن حبابدار 

با طول عمر باال در رنگ های آبی، مشکی و سفید.



دستگاه جمع کن و لوله محوری روکش از جنس کامل استنلس استیل با طول محور حداکثر 6 متر با دارا بودن طرحی بسیار 
متمایز و شکیل و کارآمد.

وجود منحصر به فرد سه دستگیره در دستگاه رول آپ به منظور نیرو و کنترل بیشتر در حین جمع کردن روکش.

حمل و نقل بسیار آسان توسط چرخ ها و دستگیره مناسب در طرفین دستگاه رول آپ.



روکش و دستگاه رول آپ دستی استخر آکوامارین، برتریـــــن و فنـــــــــــی تریـــــــــــن نوع روکــــــش استــــــخر.
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نشــانی کارخانه: تهران کیلومتر 16 اتوبان امام رضا)ع(

آذران صنعت امرتات
Azaran Sanat Emarat

وجود دو عدد پین قفل کننده در دو سمت دستگاه رول آپ به منظور عدم امکان چرخیدن لوله محوری روکش.


