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نهتــم فــي النفجــان للمســابح بتقديــم اعلــى جــودة بأفضــل األســعار بتقنيــات مســابح اوربيــة حديثــة، لســنا الوحيديــن 
ولكننــا األفضــل مــن ناحيــة الجــودة وتنــوع المنتجــات التــي نقدمهــا.

ــى  ــبح بأعل ــاء المس ــوم ببن ــبح ونق ــم المس ــوم بتصمي ــث نق ــرة، حي ــبح فك ــون المس ــا يك ــاء عندم ــا بالعم ــدأ عاقتن تب
ــة. ــال الصيان ــن خ ــل م ــا بالعمي ــتمر عاقتن ــودة وتس ج

ــوب  رفع منس
ــابح المس

نجحت مؤسسة النفجان للمسابح في انجاز مهمات عجز عنها االخرين:

المســابح  تجديــد 
ــة القديم
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المســبح خطــوات تصميــم 

تحديد شكل المسبح والهدف من استخدامه.   1

اختيار نظام المسبح اما ان يكون سكيمر او اوفرفلو.   2

اختيار غاف المسبح من باط او موزاييك او تبطين.   3

اختيار نظام الفلترة من كلور او ملح.   4

تحديد موقع غرفة المعدات.   5

اختيار باط محيط المسبح.   6

إضافة اكسسورات.   7
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ــابح المس ــم  تصامي



ت يا لمحــتـــو ا
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تبطين المسابح

   نظام األوفرفلو :

اإلكسسوارات

نظام اإلسكيمر:

 اإلضاءة

اغطية المسابح 

تبطين موزايك - تبطين بيرل - التبطين األزرق

نوافير - شورات

تنقية مياه المسابح بنظام الملح13
وداعا للكلور وخلط المواد الكيميائية

مجرى يحيط بالمسبح يطلق عليه أوفر فلو

األسكيمر - موجهات - نقطة نظافة - الصفاية

اضاءة تقليدية – نظام الليد –اضاءة استيل .

غطاء االستعمال اليومي- الغطاء الشتوي- غطاء الحماية من الغبار
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ــا البكتيري ــع  ــرب وتجم التس ــكلة  مش

ــة  ــة العلمي ــت الدراس ــاك, وأثبت ــا الم ــي منه ــي يعان ــاكل الت ــن المش ــابح م ــات والمس ــي الخزان ــاه ف ــرب المي ــكلة تس * مش

أن نســبة عاليــة مــن المبانــي »الخرســانية عاليــة الجــودة« المخصصــة لبنــاء صهاريــج المــاء أو المســابح - تعانــي مــن 

ــل  ــة للتعام ــر صالح ــواد الغي ــن الم ــاط م ــانة أو الب ــرة, فالخرس ــا المض ــع البكتيري ــي تجم  ف
ً
ــا ــبب أيض ــبات, وتتس الترس

المباشــر مــع المــاء, لذلــك فــإن الــدول المتقدمــة تســتخدم المــواد المقاومــة للمــاء ومنهــا التبطيــن حيــث تحقــق مقاومــة 

ــل. ــي أفض ــتوى صح ــى ومس أعل

* يتردد الكثير من ماك المسابح قبل اتخاذ قرار الترميم لما يتسبب فيه من فوضى وجهد وتكاليف عالية.

* بفضل تقنية التبطين يمكن تجديد المسبح خال أيام دون الحاجة للتكسير وإحداث فوضى وبتكلفة معقولة.

ــاء أو  ــاط أو الفسيفس ــانة أو الب ــن الخرس ــواء كان م ــطح س ــى أي س ــتخدامه عل ــن إس ــه يمك ــن أن ــام التبطي ــز نظ * يتمي

ــااًل. ــر جم ــبح أكث ــل المس ــاس, ويجع ــى الفيبرج ــب وحت الخش

»من المنتجات الرائدة« ــات ن ــابح والخزا المس ــن  تبطي

األزرق التبطيــن 



7

تبطيــن موزايــك

بيــرل تبطيــن 
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:    نظــام األوفرفلــو 
يختلــف نظــام األوفــر فلــو عــن نظــام األســكيمر بإنتقــال المــاء إلــى غرفــة التنقيــة عبــر مجــرى يحيــط بالمســبح يطلــق عليــه 

أوفــر فلــو.

 لجودتها العالية ولسهولة تركيبها والتحكم بها.
ً
نحن في النفجان للمسابح نستعمل فقط األنظمة الجاهزة نظرا
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نظــام اإلســكيمر:

ــكيمر           • األس

          • موجهــات

 

          • نقطــة نظافــة

ــة           • الصفاي
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    االضــاءه

      • تحكــم اإلضــاءة بريمــوت كنتــرول

اللمبــه  لــون وجــه        •  إمكانيــة تغييــر 

          بــاي لــون يناســب غــاف المســبح

الليــد       • اضــاءة 

      • علبــة تجميــع اســاك اإلضــاءة

ــة  ــة تقليدي • لمب  

ليــد يمكــن وضعهــا فــي أي علبــة     • لمبــة 
    ســواء جديــدة اوقديمــة
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ــات المضخ

الفاتــر

ج جا لز ا
يوضــع الزجــاج داخــل الفلتــر كبديــل للرمــل، ويتميــز 

ــل  ــاف الرم ــة أضع ــاء ثاث ــاوة للم ــة نق ــي درج ــه يعط أن

ــس الرمــل  ــى عك ــنوات عل ــاث س ــره اإلفتراضــي ث وعم

ــنوي. ــر س ــاج تغيي ــذي يحت ال
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الملــح المســابح بنظــام      تنقيــة ميــاه 

المــواد الكيميائيــة. • وداعــا للكلــور وخلــط 

العيــن والحكــة. • وداعــا لحساســية 

التقليديــة. القيــاس  أدوات  • ال داعــي الســتعمال 

• تمتــع بمــاء أكثــر نقــاوة وأنظــف فــي مســبجك.

• يقــوم نظــام الملــح بتحويــل الملــح الــى كولــر والقضــاء علــى 99,9 ٪ مــن الكائنــات الحيــة الدقيقــة 
المقاومــة للكلــور مــع الحــد مــن اســتخدام الكلــور بنســبة 50 ٪ أو أكثــر.

•  يتكون نظام الملح من ثاثة أجزاء:

1- جهاز قياس نقاوة الماء ومعالجتها اليا.  

2- جهاز تحويل الملح الى كور.  

3- جهاز إضافة البي اتش.  

*يحتاج الجهاز لمتابعة دائمة واضافة الملح والبي اتش وال يغني عن التنظيف اليدوي إلزالة االوساخ.

*في حاالت الغبار واالمطار التي تؤدي الى عكر شديد للماء يحتاج ألضافه مواد خاصة.
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ــة النظاف أدوات 

• عصــا المكنســة

ــف  ــة للتنظي • فرش

ــف ــة تنظي • مكنس

شبك  •
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ــالم ســ
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ــاء اآللي الغط
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الغبــار غطــاء 
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المعــدات غرفــة 
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تشــكيلة واســعة مــن اإلكسســوارات:

• نافــورة إكرليــك
     مــع إضــاءة ليد

• نافــورة ســتيل
    مــع إضــاءة ليد

• نافــورة ســتيل تقليديــة
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• نافــورة جداريــة

• نافــورة مســاج

• شــور خارجي
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العــاب مائيــة
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