
ประสบการณ์
     มากกว่า 45 ปี

ครบจบในที่เดียว
พูลแอนด์สปาฯ เป็นผู้ผลิตและนำาเข้าระบบเทคโนโลยี สารเคมีฯ
ผลิตภัณฑ์ อุปกรณ์ พร้อมอะไหล่สำาหรับสระว่ายน้ำาที่ได้มาตรฐาน 
ครบครันที่สุดในเมืองไทย หมดกังวลเรื่องการดูแลรักษาและการ
ซ่อมแซมในระยะยาว

อันดับหนึ่งของไทย
เรามีสระวา่ยน้ำาตัวอยา่งหลากหลายรูปแบบ รวมถึงเทคโนโลยีและ
ลูกเลน่ตา่งๆ สำาหรับสระวา่ยน้ำาให้ลูกคา้ไดส้ัมผัสประสบการณจ์ริง
ในโชวร์ูมขนาดใหญ ่กอ่นตัดสินใจซื้อสินคา้หรือใช้บริการ

การออกแบบเฉพาะตัว มีเอกลักษณ์ไม่
เหมือนใคร
พูลแอนด์สปา ใส่ใจทุกความต้องการของลูกค้าเพราะ
เรารู้ว่าสระว่ายน้ำาทุกสระมีที่มาและแรงบันดาลใจต่างกัน 
ภายใต้เงื่อนไขอันหลากหลาย จึงทำาให้สระว่ายน้ำาทุกสระ
มีเอกลักษณ์เฉพาะตัว การออกแบบ ติดตั้ง และคัดสรร
อุปกรณ ์ตอ้งตรงกับความตอ้งการของลูกคา้มากทีสุ่ด

ความรับผิดชอบและความเป็นมืออาชีพ
พูลแอนด์สปา ตระหนักดีว่าการสร้างสระว่ายน้ำามีความ
หมายไมต่า่งกับการสร้างบา้น เพราะสระตอ้งอยูก่ับตัวบา้น
หรืออาคารไปยาวนานหลายสิบปี ความรับผิดชอบและ
ความเป็นมืออาชีพในการทำางานจึงเป็นสิง่คัญ เราพร้อมให้
คำาปรึกษาและให้บริการโดยผู้เชี่ยวชาญด้านการก่อสร้าง 
วางระบบ และการดูแลรักษาสระวา่ยน้ำา

บริษัท พูลแอนด์สปา จำากัด ก่อต้ังในปี 1975 โดยได้คิดค้นและนำาเทคโนโลยีใหม่ๆ จากต่างประเทศ เข้ามา
ปรับใช้ในการสร้างและวางระบบให้สระว่ายน้ำาในประเทศไทยได้ “อย่างดีเยี่ยม” มากกว่า 50,000 โปรเจ็ค 

สระสำาหรับครอบครัว
สระว่ายน้ำาในบ้านต้องมีฟังก์ชั่นที่รองรับการใช้งานได้ตั้งแต่เด็กเล็กไป
จนถึงผู้สูงวัย

สระออกกำาลังกาย
สระว่ายน้ำาสำาหรับออกกำาลังกายส่วนใหญ่เป็นสระรูปแบบ Lap Pool ที่
เน้นความยาวเป็นหลัก แต่หากมีพื้นที่จำากัดก็สามารถเพิ่มระบบว่ายทวน
คลื่นเพื่อสร้างแรงต้านให้ผู้ใช้ได้ออกแรงว่ายมากขึ้น

สระมาตรฐานการแข่งขัน
ต้องคำานึงถึงลักษณะการใช้งาน ระเบียบ และมาตรฐานตามหลักโอลิมปิก 
ระบบกรองต้องเร็ว ขนาดและระยะต้องแม่นยำา อุปกรณ์ต้องครบ และ
ความปลอดภัยต้องพร้อม

สวนน้ำา
มีทัง้สวนน้ำาเพื่อการพาณิชย ์และสวนน้ำาสว่นตัว เรามีเครื่องเลน่หลากหลาย
สามารถเนรมิตสวนน้ำาได้ทุกขนาดทุกรูปแบบ ตามขนาดของพื้นที่

สระว่ายน้ำาผู้สูงอายุ
การว่ายน้ำาเป็นการการออกกำาลังกายที่ดีที่สุดอย่างหนึ่งสำาหรับผู้สูงวัย 
นอกจากระบบบำาบัดต้องดีแล้ว อุณหภูมิน้ำาก็เป็นสิ่งสำาคัญเพราะผู้สูงวัย
เป็นตะคริวได้ง่าย

สระเด็กเล็ก
เด็กเล็กมีความบอบบางตอ่สารเคมีทีใ่ช้ในการบำาบัดน้ำา และหนาวสัน่ไดง้า่ย 
ระบบกรองต้องละเอียดและเร็ว อุณหภูมิน้ำาต้องอุ่นกำาลังดี

สระสำาหรับสุนัข
ขนสุนัขมักหลุดร่วงได้ง่าย การหมุนเวียนน้ำาจึงต้องทั่วถึง ระบบกรอง
ต้องเร็ว

สระหมู่บ้านและคอนโด
การออกแบบเนน้ความสวยงามเป็นหลัก มีการเพิม่น้ำาพุและน้ำาตก ฟังกช์ัน่  
การใช้งานส่วนใหญ่จะครบครัน ทั้งสระเด็ก บ่อสปา บับเบิ้ล การออกแบบ
งานวางระบบจึงต้องตอบโจทย์ได้ทุกฟังก์ชั่นของการใช้งาน

OUR VALUE

PRODUCT PORTFOLIO



ผู้นำาด้านออกแบบ ก่อสร้าง วางระบบ จำาหน่ายอุปกรณ์ และ
เคมีภัณฑ์ สำาหรับสระว่ายน้ำา มายาวนานกว่า 45 ปี

สระโรงแรม และรีสอร์ท
สถานที่ท่องเที่ยวและพักผ่อนยอดฮิต สระว่ายน้ำาจึงต้องพรั่งพร้อมไปด้วย 
น้ำาตก สปา รวมไปถึงเครื่องเล่นต่างๆ ขณะที่ห้องเครื่องของสระว่ายน้ำา
มักซ่อนไว้อย่างมิดชิด เพื่ อความสวยงามและยากต่อการเข้าถึงของ
นักท่องเที่ยว แต่ต้องง่ายต่อการบำารุงรักษาของเจ้าหน้าที่

บีชพูล (Beach pool)
นวัตกรรมใหม่ของการตกแต่งสระว่ายน้ำาให้กลายเป็นทะเลขนาดย่อม
ภายในบ้าน ที่ให้ทั้งความสวยงามเป็นธรรมชาติ และความปลอดภัยใน
การใช้งาน ผลิตจากวัสดุทรายเทียมหลายเลเยอร์ให้ความรู้สึกเหมือนเดิน
เหยียบบนพื้นทรายธรรมชาติ

ซาวน่า และ สตีม
บริษัทฯ นำาเข้าอุปกรณ์และอะไหล่อย่างครบครันมาจาก Harvia แบรนด์
ชั้นนำาของประเทศฟินแลนด์ ซึ่งเป็นผู้นำาด้านซาวน่าและสตีมอันดับหนึ่ง
ของโลก

เครื่องว่ายทวนน้ำา (Swim Jet)
ตัวเลือกใหม่ที่ทำาให้เราสามารถออกกำาลังกายในสระว่ายน้ำาขนาดเล็ก 
ด้วยการว่ายทวนคลื่นน้ำา ได้ทั้งสุขภาพอีกทั้งประหยัดค่าใช้จ่ายในการ
ก่อสร้างสระอีกด้วย

อุปกรณ์ตกแต่งสระว่ายน้ำา
การออกแบบลูกเล่นในสระให้มีความหลากหลายจะช่วยดึงดูดให้ผู้คน
หันมาออกกำาลังกายกันมากย่ิงข้ึน การเพ่ิมอุปกรณต์กแตง่สระ Water Feature
ไมเ่พียงแตท่ำาให้สระวา่ยน้ำาสวยงามนา่เลน่เทา่นัน้ ยังสร้างความสนุกสนาน
ให้กับเด็กๆ และผู้ใหญ่ได้รับการผ่อนคลายอีกด้วย 

หุ่นยนต์ทำาความสะอาดสระว่ายน้ำา
การทำาความสะอาดสระว่ายน้ำาจะไม่ใช่เรื่องที่ยุ่งยากอีกต่อไป ด้วยหุ่นยนต์
ทำาความสะอาดสระว่ายน้ำา Dolphin Robotic Pool Cleaner หุ่นยนต์จะ
ทำาหน้าที่แบ่งเบาภาระการดูแลสระว่ายน้ำา ช่วยขัดพื้นและผนังสระ ช่วยดูด
ฝุ่ นผง ใบไม้ เศษสิ่งของต่างๆ และกรองน้ำาให้ใสสะอาด

ซ่อมบำารุง และเคมีภัณฑ์เพื่อทำาความสะอาดสระ
บริษัทฯ จัดจำาหน่ายอุปกรณ์และเคมีภัณฑ์ที่ใช้สำาหรับสระว่ายน้ำานำาเข้า
จากต่างประเทศในหลากหลายราคา ที่มีคุณภาพและมาตรฐานให้เลือก
ซื้อตามงบประมาณและความต้องการของลูกค้า

ติดต่อเรา

ดูข้อมูลบริษัทเพิ่มเติมได้ที่ 
Website: www.poolspa.co.th facebook: POOL & SPA Thailand

การบริการ

รับออกแบบ
• สระว่ายน้ำา
• โครงสร้าง
• งานระบบ

ทำาโครงสร้าง
• โครงสร้าง
   สระวา่ยน้ำา
• สระสปา
• สระโชว์ต่างๆ

รับวางระบบและ
ติดตั้ง
• ระบบกรอง
• ระบบสปา
• ระบบน้ำาพุ น้ำาตก
• ระบบสวนน้ำา
• ระบบ Water 
   feature
• ระบบสระแข่งขัน
• ระบบฆ่าเชื้อโรค 
• ระบบไฟใต้น้ำา

การบำารุง
รักษา
• ปรับปรุงสระ
• ปรับปรุงระบบ
• ดูแลสระ
  รายเดือน-รายปี 
• การซ่อมบำารุง

ให้คำาปรึกษา
• งานก่อสร้าง
• งานวางระบบ
• รูปแบบสระ
• คุณภาพน้ำา 
• การใช้สารเคมี

เรามีทีมให้คำาปรึกษาพร้อมสระตัวอย่างให้ทดลองและสัมผัสประสบการณ์จริงที่สำานักงานใหญ่ 
ถนนกิ่งแก้ว ใกล้สนามบินสุวรรณภูมิ

www.poolspa.co.th

สำานักงานใหญ่
40/2 ซอยกิ่งแก้ว 37/2 ถนนกิ่งแก้ว 
ตำาบลราชาเทวะ อำาเภอบางพลี 
จังหวัดสมุทรปราการ 10540

จันทร์ – ศุกร์ 8:00 – 17:00, 
เสาร์ 8:00 – 16:00
โทร: 0-2738-5088-99
แฟกซ์: 0-2738-5299 
อีเมล์: projects@poolspa.co.th

โชว์รูมสขุมวิท 51
937-9 หัวมุมสุขุมวิท 51 
แขวงคลองตันเหนือ เขตวัฒนา 
กรุงเทพมหานคร 10110

จันทร์ – ศุกร์ 9:00 – 18:00, 
เสาร์ 9:00 – 16:00
โทร: 0-2259-6248-9
แฟกซ์: 0-2258-4733 
อีเมล์: projects@poolspa.co.th

โชว์รูมศรีนครินทร์
910 ถนนศรีนครินทร์ 
แขวงสวนหลวง เขตสวนหลวง 
กรุงเทพมหานคร 10250

จันทร์ – ศุกร์  8:00 – 17:00, 
เสาร์ 8:00 – 16:00
โทร: 0-2362-5142-58
แฟกซ์: 0-2362-5159 
อีเมล์: projects@poolspa.co.th


