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 مرجانگروه  -1

:در عرض های )آجدار( مرجان ریل استخریگ  

 متر 17.5متراژ در هر کارتن (پین 2)سانت  14

متر 531.متراژ در هر کارتن (پین 2)سانت  18  

متر 521.متراژ در هر کارتن (پین 2)سانت  20  

متر 531.متراژ در هر کارتن (پین 3)سانت  25  

متر 5.11متراژ در هر کارتن (پین 3)سانت  30  

 سانت و جنس پلی پروپیلن 2با ضخامت 

 فضای داخلی و سرپوشیده: موارد استفاده
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 گروه آرسام -2

:در عرض های آرسام )فنری(گریل استخری   

متر 531.متراژ در هر کارتن (پین 1)سانت  18  

متر 12متراژ در هر کارتن (پین1)سانت  20  

متر 10متراژ در هر کارتن (ینپ 1)سانت  25  

متر 59.متراژ در هر کارتن (پین 1)سانت  30  

 ABS()سانت و جنس ای بی اس  2.3ضخامت با 

 استخر و جکوزی با ساختار منحنی-فضای باز: موارد استفاه
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 گروه فیروزه -3

:در عرض های )استپدار( گریل استخری فیروزه  

 متر 7.5متراژ در هر کارتن ( نیپ 1)سانت  18

 متر 7متراژ در هر کارتن ( نیپ 1)سانت  20

 متر 4متراژ در هر کارتن ( نیپ 2)انت س 30

 سانت و جنس پلی پروپیلن 2با ضخامت 

 با ساختار منحنی دهیو سرپوش یداخل یفضا: موارد استفاده
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 گروه لوتوس -4

:در عرض های )پرتردد( گریل استخری لوتوس  

 متر 10متراژ در هر کارتن ( نیپ 1)سانت  18

 متر 9متراژ در هر کارتن ( نیپ 1)سانت  20

 (ABS)سانت و جنس ای بی اس  2.5با ضخامت 

 با ساختار منحنی و پرتردد باز یفضا: موارد استفاه
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 گروه آرتمیس -5

:در عرض های )موج( گریل استخری آرتمیس  

 متر 12متراژ در هر کارتن ( نیپ 1)سانت  13

 متر 12متراژ در هر کارتن ( نیپ 1) سانت 14

 متر 10متراژ در هر کارتن ( نیپ 1)سانت  18

 متر12متراژ در هر کارتن ( نیپ 1)سانت  20

 متر 9متراژ در هر کارتن ( نیپ 1)سانت  25

 متر 7متراژ در هر کارتن ( نیپ 1)سانت  30

 سانت و جنس پلی پروپیلن 2با ضخامت 

 با ساختار منحنی دهیو سرپوش یداخل یفضا: موارد استفاده
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بریسگروه  -6

 :یدر عرض ها )نگین( بریس یاستخر لیگر

 متر 10متراژ در هر کارتن ( نیپ 1)سانت  18

 متر 10متراژ در هر کارتن ( نیپ 1)سانت  20

 سانت و جنس پلی پروپیلن 2با ضخامت 

 با ساختار منحنی دهیو سرپوش یداخل یفضا: موارد استفاده
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 پوپکگروه  -7

 :یهادر عرض  )شانه ای( پوپک یاستخر لیگر

 متر 10متراژ در هر کارتن ( نیپ 1)سانت  18

 متر 9.5متراژ در هر کارتن ( نیپ 1)سانت  20

 لنیپروپ یسانت و جنس پل 2با ضخامت 

با ساختار منحنی دهیو سرپوش یداخل یفضا: موارد استفاده  
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 نیلگونگروه  -8

 :یادر عرض ه ()پولکی نیلگون یخراست لیگر

 متر 7.5متراژ در هر کارتن ( نیپ 1 سانت 18

 متر 7متراژ در هر کارتن ( نیپ 1)سانت  20

 )ABS( اس یب یسانت جنس ا 2با ضخامت 

باز یفضا: موارد استفاه  
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گریل گوشه -9

:گریل گوشه استخری در عرض های  

 سانت14

 سانت18

 سانت20

 سانت25

 سانت30

اتیلن ینت و جنس پلسا 1.5با ضخامت   

استخرگوشه ی : موارد استفاه  

 


