استخرُای آهادٍ فایثر گالش
این نوع استخر که با مواد فایبر گالس و با استفاده از انواع رزین و الیاف و ژل
کوت تولید میشود به تازگی طراحی شده ودر حال تولید و تحویل و نصب جهت
مشتریان میباشد .
ساخت استخر به روش های قدیمی و سنتی قبل که با ساخت دیواره برشی و به
کمک میلگرد و بتن انجام میگرفت و سپس در مراحل مختلف میبایست عایق
بندی و نصب سرامیک و تاسیسات در آن صورت گیرد  ،دارای پروسه زمانی
طوالنی میباشد و عالوه بر آن دیگر معایب از جمله هزینه تعمیرات و نگهداری
و همچنین ایجاد انواع نشتی در سطوح استخر میباشد .
استخر پیش ساخته فایبرگالس در واقع یک استخر شخصی است که
برای شنای بزرگساالن  ،آب درمانی ،ورزش های آبی و بازی کودکان
در سایزهای مختلف ساخته می شود .این استخرها از کامپوزیت
فایبرگالس بسیار مقاوم ساخته شده اند که دارای ویژگی های بسیاری
هستند
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ویژگی ىای استخر فایبرگالش

این استخر از پایه کامپوزیت فایبر گالس ساخته شده است که در آن از رزین اصالح شده استفاده شده •
.است تا مقاومت آن را افزایش داده و ویژگی های منحصر به فردی به این محصول عطا کند
در این محصول از یک الیه ژل کت خود رنگ در سطح استفاده شده است .این الیه دارای خصوصیات •
.آنتی باکتلایر و ضد جلبک است که از ایجاد هرگونه جلبک در استخر جلوگیری می کند
ویژگی آنتی باکتلایر این استخر ها این امکان را به تصفیه خانه می دهد که تا  5سال فقط با یک سیستم •
.کلرزن و تصفیه ساده نیازی به تعویض آب نباشد
این ژل کت خود رنگ بوده و در برابر نور خورشید بسیار مقاوم است به همین سبب رنگ استخر •
.همیشه ثابت میماند و تغییر رنگ نمیدهد
فایبرگالس در برابر تغییرات آب و هوایی بسیار مقاوم است به همین دلیل استخرهای فایبرگالس این •
امکان را دارند که به راحتی از دمای 30-درجه تا  30+درجه سانتی گراد مورد استفاده قرار گیرند .لذا
.هیچ مشکل و محدودیت جغرافیایی برای استفاده از این نوع استخر ها وجود نخواهد داشد
مقاوم است به همین دلیل در برابر پوسیدگی مقاوم هستند  UVاین استخر در برابر نور خورشید و اشعه •
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.در ایي استخرُا هی تْاى از چراغ ُای هخصْص ّ ًازل استفادٍ کرد تا ترای سیستن ُای گرهایشی ّ تصفیَ هْرد استفادٍ قرار گیرًذ
صخاهت ایي فایثرگالسِا تیي  4تا  12هیلیوتر ساختَ شذٍ اًذترای هقاّم سازی تیشتر ّ عذم ًیاز تَ هش تٌذی ّ آرهاتْرتٌذی ٌُگام ساخت از
.ستًِْای هخصْص یک دست در ساختَ ایي استخرُا استفادٍ شذٍ است
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مقایسو استخرىای بتنی و استخرىای فایبرگالش
.استخرهای فایبرگالس و بتونی مزایای زیادی دارند و معایبی نیز برای خود دارند که در اینجا به آنها اشاره شده و مقایسه شده اند •

.استخرهای بتنی حداقل در زمان  45الی  60روز قابل ساخت هستند در حالی که استخرهای قایبرگالس حتی در زمان  2روز قابل اجرا هستند •
.استخرهای بتنی همیشه تحت تهاجم جلبک ها قرار خواهند گرفت درحالی که برای استخر فایبرگالس آنتی باکتلایر این اتفاق نخواهد افتاد •
.استخرهای بتنی همیشه دارای ریسک آب بند نشدن هستند درحالی که استخرهای فایبرگالس کامال آببند هستند •
.استخرهای بتنی ناگزیر بعد از مدتی دچار ترک شده و آسیب می بینند اما استخرهای فایبرگالس دارای مقاومت باالیی هستند •
استخر بتنی بعد از هر  3الی  6ماه نیاز به تخلیه و احیای آب دارند در حالی که در استخرهای آنتی باکتلایر فایبرگالس تا  5سال نیازی به تعویض آب در صورت استفاده از سیستم
.تصفیه نیست

•

.استخرهای فایبرگالس قابل جابجایی بوده و در صورت نیاز می توان در جای دیگری نصب شوند •

یکی از مزیت های استخر بتنی نسبت به استخر آماده  ،این است که استخر بتنی را میتوان در شکل ها و اندازه

•

مختلف ساخت ولی استخر آماده در سایز ها و شکل های آماده وجود دارد و نصب کرد •
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از مسایای عمذه استخر ىای فایبر گالش میتوان بو موارد زیر اشاره کرد

 1بزرگترین برتری این نوع استخر مدت زمان نصب و راه اندازی بسیار ..-
کوتاه مدت درمقایسه با استخرهای بتنی و سنتی میباشد  .زمان ساخت و راه
اندازی استخرهای بتنی در بسیاری از موارد بین  ۶تا  ۱۲ماه میباشد در
صورتیکه راه اندازی و نصب استخرهای فایبر گالس کمتر از  ۱۰روز میباشد .
 ۲با توجه به کاربرد انواع رزین و الیاف در استخرهای فایبر گالس ،عمر و ..
دوام این نوع استخر بسیار طوالنی میباشد نسبت به استخرهای بتنی که با بتن و
سرامیک پوشیده میشود.
 ۳هزینه های نگهداری استخرهای فایبر گالس بسیار پایین تر از نمونه های بتنی
میباشد  .با توجه به اینکه در تولید استخرهای فایبرگالس از رزین و ژل کوت
استفاده میشود رسوب نگیرد و هزینه های نگه داری آن بسیار کمتر میباشد .
 ۴استخرهای فایبرگالس بصورت کامل آب بند میشوند و دارندگان این مدل
استخرهرگز نگران نشتی آب و مشکالت بعدی به وجود آمده در اثر نشت آب و
نفوذ به بقیه ابنیه ساختمان و متحمل شدن ضرر و زیان سنگین ناشی از خسارت
وارده نمیباشد .
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 ۵از هسایای هِن ایي هذل استخر قاتلیت ترهین ّ تازسازی آى در اثر ُرگًَْ صذهَ ادتوالی هیثاشذ .
 ۶پْشش الیَ ژل کْت کَ تَ عٌْاى آخریي الیَ پْشش از ایي هذل استخر تکار هیرّد تاعث هیشْد سطخ استخر خاصیت
ضذ جلثک ّ آًتی تاکتریال داشتَ تاشذ ّ عالٍّ تر آى سطخ صاف ّ صیغلی تَ استخر هیذُذ .
 ۷اًذازٍ ّ سایس استخرُا تا تْجَ تَ هذذّدٍ کارتری در  ۳اًذازٍ ّ  ۳هذل هختلف ساختَ شذٍ کَ کارتراى تا تْجَ تَ
فضای هْرد ًظر خْد  ،هیتْاًٌذ ایي هذل ُا را اًتخاب کردٍ ّ تْسط کارشٌاساى ایي هجوْعَ ًصة کٌٌذ .
ُر  ۳هذل تا دارا تْدى پلَ ّ سکُْای زیثا کارتری هٌاسثی را جِت ّرّد ّ خرّج از استخر ّ ُوچٌیي استرادت کردى
تَ هصرف کٌٌذٍ هیذُذ .
 ۸ایي هذل استخر دارای سطْح صاف ّ تذّى گْشَ ُای تیس هیثاشذ کَ عالٍّ تر زیثایی ّ اهٌیت تَ رادتی ًظافت هیشْد
 .از دیگر هسایای عوذٍ ایي هذل استخر هقاّهت تسیار تاال در تراتر اًْاع هْاد اسیذی ّ شیویایی ّ خْرًذٍ هیثاشذ .
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هرادل ًصة استخر
 ۱تستر سازی اّلیَ در سطخ زهیي ّ زیر سازی استخر
 ۲قرار دادى استخر تَ کوک جرثقیل در سطخ جاًوایی شذٍ
 ۳اجرای لْلَ کشی ّ ًصة تجِیسات تصفیَ خاًَ
۴آب گیری استخر در هذل ّ ًشست کاسَ استخر در هذل ًصة ّ تثثیت آى در هذل ًصة
۵خاک ریسی دّر استخر ّ چک کردى اتصاالت ّ لْلَ ُا ّ آب گیری کاهل ّ تذْیل تَ هشتری
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Tel:0263-4496073 0263-4454729
Mobile:09122379068 -09100155123
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اتعاد استخر فایثر گالش سری1
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اتعاد استخر فایثر گالش سری2
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