
Smart Pools
الفخامة واالستمتاع في قالب واحد



نظام صوتي ملحق بالمسبح
إضاءة ليلية جميلة 

عدد من النوافير المائية الجانبية 
سخان لالستمتاع بالمياه الدافئة في جميع اوقات 

وحدة تحكم بتدفق مياه التيار حسب مهارتك
سهلة  التركيب

سهلة النقل من مكان الى آخر 
متوفر ة بمقاسات وأنواع مختلفة حسب ذوق العميل

ال تحتاج لغرفة ماكينات وال يشترط توفر مساحات كبيرة
سهلة التنظيف والصيانة

مسابحنا الذكية
طويــل  يــوم  عنــاء  بعــد  الراحــة  عــن  تبحــث  هــل 
واالســتمتاع فــي وقــت واحــد؟ إذ� أنــت فــي المــكان 
المســابح  بتقديــم  پــول  ســمارت  تنفــرد  الصحيــح. 
مــن  متطــورة  مجموعــة  مــع  الكويــت  فــي  الذكيــة 
ضــد  الســباحة  تتضمــن  التــي  المميــزة  المواصفــات 
التيــار ذات قــوة التدفــق التــي يمكــن تعديلهــا حســب 
مهارتــك الــى جانــب االســترخاء بمســاج الجاكــوزي أنــت 
ــي  ــب الترفيه ــن الجان ــط فم ــذا فق ــس ه ــك.  لي وعائلت
فــي  التلفــاز  ومشــاهدة  ل±غانــي  االســتماع  يمكنــك 
ــى  ــا وحت ــة لدين ــباحة الذكي ــواض الس ــواع أح ــض أن بع

ممارسة التمارين الرياضية داخل حوض السباحة.

تتميز مجموعتنا من أحواض السباحة الذكية 
بالتالي:

يتوفر لدينا
 ستة أنواع من أحواض السباحة 

الذكية
تتناسب للتركيب 

@ خارج أو داخل المنزل (الساحة 
الخارجية، الدور اµرضي أو السرداب أو 

السطح)، @ الشاليهات، @ النوادي 
الصحية، @ المجمعات السكنية
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يحتــوي علــى حمــام ســباحة وجاكــوزي منفصليــن بحيــث يمكــن للعائلــة االســتمتاع 
ــل قــوة تدفــق ميــاه التيــار حســب  ــى تعدي ــا فــي نفــس الوقــت با«ضافــة ال بجميــع المزاي
مهارتــك فــي الســباحة. اســتمتع باالســترخاء والمســاج المائــي فــي حــوض الجاكــوزي 

بينما يسبح ا¼خرون ضد التيار في الجزء ا¼خر من حمام السباحة.

المقاس:  الطول ٥٩٣ سم ، العرض ٢٣٠ سم، االرتفاع ١٣٠ سم.
الجــزء الداخلــي: الجاكــوزي يتكــون مــن أربــع مقاعــد با¶ضافــة الــى مقعــد لالســتلقاء الــى 

جانب الجزء الخاص لحوض السباحة.
وحدة التحكم:   بالبوا تي بي ٦٠٠ مع حماية خاصة من البرودة.

ــى إضــاءة ال اي دي  ــة ال ا¶ضــاءة:  حمــام ســباحة وســبا مــزود با¶ضــاءة المعالجــة با¶ضاف
على حواف المياه.

توتال ١ سويم سبا ١

يتضمــن أيضــ¿ ســّخان مــع منظــم لدرجــة الحــرارة وســتيريو ترفيهــي ومكّبــر للصــوت 
مع إمكانية االتصال عبر البلوتوث.

المواصفاتالمواصفات

استمتع باالسترخاء في الجاكوزي والسباحة في حوض واحد غير منفصل.

توتال ٢ سويم سبا ٢

المقاس: ٤٥٠ سم ، العرض ٢٣٠ سم، االرتفاع ١٣٠ سم.
الجــزء الداخلــي: يتألــف الجــزء الداخلــي مــن مقعــد وريكالينــر ومقعــد ل¿طفــال 

با¶ضافة الى َدَرج.
وحدة التحكم: بالبوا تي بي ٦٠٠ مع حماية ضد البرودة. 

ا¶ضاءة: إضاءة ال اي دي على حواف المياه، عدد ٢ إضاءة تحت الماء.
الشاشــة: شاشــة تلفزيــون ال ســي دي مرّكبــة بمقــاس ٣٢ انــش، ووســادات للرقبــة 

با¶ضافة الى سّخان مع منظم لدرجة الحرارة.
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سويمنغ برو ١ ٣

الخيــار اµمثــل للســباحين المهــرة – تــم إضافــة توربينــه لتوفير زيــادة تدريجية سلســة 
ــع  ــاه واس ــق مي ــق تدف ــن لخل ــود توربينتي ــبح بوج ــز المس ــاء. يتمّي ــار الم ــوة تي ــي ق ف

ويمكن أن تتنوع سرعته على ٩ درجات. هناك مقصورة واحدة للمسبح والجاكوزي.

المقاس: ٦٩٠ سم ، العرض ٢٨٨  سم،  االرتفاع ١٦٢ سم.
عــداد تدفــق ميــاه التيــار: يتألــف مــن ٤ فّوهــات ذات إعــدادات تدريجيــة يمكــن تحديدها 

وفقÈ لمهاراتك في السباحة. 
المســاج المائــي: يتألــف مــن ٢٤ فّوهــة مــع إعــدادات تحكم تدريجية لعمل مســاج لكل 

جزء من أجزاء الجسم.
الجزء الداخلي: يتألف من أربعة مقاعد. 

وحــدة التحكــم: بالبــوا تــي بــي ٦٠٠ مــع حمايــة ضــد البــرودة الــى جانــب وحــدة تحكــم 
منفصلة للتوربين.

ا¶ضــاءة: إضــاءة ال اي دي تحــت المــاء معالجــة، ٤٧ وحــدة، با¶ضافــة الــى إضاءة ال اي دي 
على حافة المياه.

يتضمــن أيضــ¿ وســائد للرقبــة با«ضافــة الــى علبتيــن للثلــج وســخان مــع منظــم 
لدرجة الحرارة.

اســتمتع بالســباحة كمحتــرف بينمــا يســترخي ا¼خــرون فــي الجاكــوزي الــذي 
يتضمنه حوض السباحة. يوجد جاكوزي منفصل عن المسبح – يوجد توربينه واحدة 

قابلة لتعديل سرعتها.

سويمنغ برو٢ ٤

المقاس: ٥٩٠ سم، العرض ٢٢٨ سم، االرتفاع ١٥٥٫٥ سم.
عــداد تدفــق ميــاه التيــار: يتألــف مــن ٤ فّوهــات مــع نظــام ذات إعــدادات تدريجيــة يمكــن 

تحديدها وفقÈ لمهاراتك في السباحة.
المســاج المائــي: يتألــف مــن ٣٩ فّوهــة ذات إعــدادات تدريجيــة يمكــن تحديدهــا لعمــل 

مساج لكل جزء من أجزاء جسمك.
التصميم الداخلي: يتألف من ٤ مقاعد. 

وحــدة التحكــم: بالبــوا تــي بــي ٦٠٠ مــع حمايــة ضــد البــرودة الــى جانــب وحــدة تحكــم 
منفصلة للتوربين.

ا¶ضــاءة: إضــاءة ال اي دي معالجــة تحــت المــاء، ٤٧ وحــدة، الــى جانــب إضــاءة علــى حــواف 
المياه.  

يتضمن الحوض أيض¿ وسائد للرقبة الى جانب ٢ علبة للثلج وسخان. 

المواصفاتالمواصفات
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سويمنغ برو ٣ ٥

يلقــى هــذا المســبح إعجــاب النخبــة مــن الســّباحين حيــث يتألــف مــن حــوض يجمــع كًال 
مــن مســاحة الســباحة مــع الهيــدرو ســبا «تاحــة مســاحة حــرة أي مقصــورة واحــدة 

للمسبح والجاكوزي.

المقاس: الطول ٤٩٠ سم، العرض ٢٢٨، االرتفاع ١٠٠ سم.
عــّداد تدفــق ميــاه التيــار: يتألــف مــن ٤ فّوهــات للتحكــم بتدفــق ميــاه التيــار بصــورة 

تدريجية تبعÈ لمهارتك في السباحة.
المســاج المائــي: يتألــف مــن ١٦ فّوهــة بنظــام التدفــق التدريجــي لعمــل مســاج لــكل جــزء 

من أجزاء الجسم.
الجزء الداخلي: يتألف من ٤ مقاعد.

وحــدة التحكــم: بالبــوا تــي بــي ٦٠٠ مــع حمايــة ضــد البــرودة الــى جانــب وحــدة تحكــم 
منفصلة للتوربين.

ا¶ضــاءة: ضــوء ال اي دي معالــج تحــت المــاء، ٤٧ وحــدة، الــى جانــب إضــاءة علــى حــواف 
المياه.

ــة  ــم بدرج ــدة تحك ــع وح ــخان م ــج، وس ــة ثل ــة، علب ــائد للرقب ــ¿ وس ــن أيض يتضم
الحرارة.

قبــل  مــن  كبيــر  بتقديــر  يحظــى  فاخــر  وجاكــوزي  مســبح 
العائــالت التــي تريــد حــوض ســباحة كبيــر ولكــن ال تريــد 

تفويت تجربة حمامات السباحة الذكية.
ــزة  ــا الممي ــتمتاع بالمزاي ــرة االس ــراد اµس ــع أف ــتطاعة جمي باس
االســترخاء  رياضــة  ذلــك ممارســة  فــي  بمــا  الحــوض  لهــذا 

بالمساج المائي.

سويم سبا الفاخر ٦

المقاس: الطول ٧٥٠ سم، العرض ٢٢٠ سم، االرتفاع ١٦٠ سم.
الجزء الداخلي: يتألف من قسمين، أربع مقاعد ومقعد صغير.

ا¶ضــاءة: قطعــة مــن إضــاءة ا¶ل اي دي المعالجــة بســبع ألــوان، ٩٩ وحــدة إضــاءات فايبــر 
أوبتك بسبع ألوان.

الشاشة: شاشة تلفاز ال سي دي بحجم ٣٢ انش.
ستيريو: نظام بالبوا بلوتوث وموسيقى.

مكبرات للصوت: قطعتين. مكبرات صوت ظاهرة ومكبرات صوت مركبة .

المواصفات

المواصفات

٨٩



Smart Pools

المسايل – قطعة١ – شارع ١١١ 
فيال ١٨٥ – الكويت 
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