ประสบการณ์
มากกว่า 45 ปี

PRODUCT PORTFOLIO
สระสำ�หรับครอบครัว

บริษท
ั พูลแอนด์สปา จำ�กัด ก่อตัง
้ ในปี 1975 โดยได้คด
ิ ค้นและนำ�เทคโนโลยีใหม่ๆ จากต่างประเทศ เข้ามา
ปรับใช้ในการสร้างและวางระบบให้สระว่ายน้ำ�ในประเทศไทยได้ “อย่างดีเยี่ยม” มากกว่า 50,000 โปรเจ็ค

สระว่ า ยน้ำ � ในบ้ า นต้ อ งมี ฟั งก์ชั่ น ที่ ร องรั บ การใช้ ง านได้ ตั้ ง แต่ เ ด็ ก เล็ ก ไป
จนถึงผู้สูงวัย

สระออกกำ�ลังกาย

OUR VALUE

การออกแบบเฉพาะตัว มีเอกลักษณ์ไม่
เหมือนใคร

พูล แอนด์ ส ปา ใส่ ใจทุกความต้ อ งการของลูกค้ า เพราะ
เรารู้ว่าสระว่ายน้ำ�ทุกสระมีที่มาและแรงบันดาลใจต่างกัน
ภายใต้เงื่อนไขอันหลากหลาย จึงทำ�ให้สระว่ายน้ำ�ทุกสระ
มีเอกลักษณ์เฉพาะตัว การออกแบบ ติดตั้ง และคัดสรร
อุปกรณ์ ตอ้ งตรงกับความตอ้ งการของลูกคา้ มากทีส่ ุด

สระว่ายน้ำ�สำ�หรับออกกำ�ลังกายส่วนใหญ่เป็ นสระรูปแบบ Lap Pool ที่
เน้นความยาวเป็ นหลัก แต่หากมีพ้ืนที่จำ�กัดก็สามารถเพิ่มระบบว่ายทวน
คลื่นเพื่อสร้างแรงต้านให้ผู้ใช้ได้ออกแรงว่ายมากขึ้น

สระมาตรฐานการแข่งขัน

ต้องคำ�นึงถึงลักษณะการใช้งาน ระเบียบ และมาตรฐานตามหลักโอลิมปิ ก
ระบบกรองต้ องเร็ว ขนาดและระยะต้ องแม่นยำ� อุปกรณ์ต้ องครบ และ
ความปลอดภัยต้องพร้อม

ความรับผิดชอบและความเป็นมืออาชีพ

พูลแอนด์สปา ตระหนักดีว่าการสร้างสระว่ายน้ำ�มีความ
หมายไมต่ า่ งกับการสร้างบา้ น เพราะสระตอ้ งอยูก่ ับตัวบา้ น
หรืออาคารไปยาวนานหลายสิบปี ความรับผิดชอบและ
ความเป็ นมืออาชีพในการทำ�งานจึงเป็ นสิง่ คัญ เราพร้อมให้
คำ�ปรึกษาและให้บริการโดยผู้เชี่ยวชาญด้านการก่อสร้าง
วางระบบ และการดูแลรักษาสระวา่ ยน้ำ�

สวนน้ำ�

มีทงั้ สวนน้ำ�เพื่อการพาณิชย์ และสวนน้ำ�สว่ นตัว เรามีเครื่องเลน่ หลากหลาย
สามารถเนรมิตสวนน้ำ�ได้ทุกขนาดทุกรูปแบบ ตามขนาดของพื้นที่

สระว่ายน้ำ�ผู้สูงอายุ

การว่ า ยน้ำ � เป็ น การการออกกำ � ลั ง กายที่ ดี ที่ สุ ด อย่า งหนึ่ ง สำ � หรั บ ผู้ สู ง วั ย
นอกจากระบบบำ�บัดต้องดีแล้ว อุณหภูมิน้ำ�ก็เป็ นสิ่งสำ�คัญเพราะผู้สูงวัย
เป็ นตะคริวได้ง่าย

สระเด็กเล็ก
ครบจบในที่เดียว

พูลแอนด์สปาฯ เป็ นผู้ผลิตและนำ�เข้าระบบเทคโนโลยี สารเคมีฯ
ผลิตภัณฑ์ อุปกรณ์ พร้อมอะไหล่สำ�หรับสระว่ายน้ำ�ที่ได้มาตรฐาน
ครบครันที่สุดในเมืองไทย หมดกังวลเรื่องการดูแลรักษาและการ
ซ่อมแซมในระยะยาว

อันดับหนึ่งของไทย

เรามีสระวา่ ยน้ำ�ตัวอยา่ งหลากหลายรูปแบบ รวมถึงเทคโนโลยีและ
ลูกเลน่ ตา่ งๆ สำ�หรับสระวา่ ยน้ำ�ให้ลูกคา้ ไดส้ ัมผัสประสบการณจ์ ริง
ในโชวร์ ูมขนาดใหญ่ กอ่ นตัดสินใจซื้อสินคา้ หรือใช้บริการ

เด็กเล็กมีความบอบบางตอ่ สารเคมีทใี่ ช้ในการบำ�บัดน้ำ� และหนาวสัน่ ไดง้ า่ ย
ระบบกรองต้องละเอียดและเร็ว อุณหภูมิน้ำ�ต้องอุ่นกำ�ลังดี

สระสำ�หรับสุนัข

ขนสุนัขมักหลุดร่ วงได้ ง่ าย การหมุนเวียนน้ำ�จึงต้ องทั่วถึง ระบบกรอง
ต้ องเร็ว

สระหมู่บ้านและคอนโด

การออกแบบเนน้ ความสวยงามเป็ นหลัก มีการเพิม่ น้ำ�พุและน้ำ�ตก ฟั งกช์ นั่
การใช้งานส่วนใหญ่จะครบครัน ทั้งสระเด็ก บ่อสปา บับเบิ้ล การออกแบบ
งานวางระบบจึงต้องตอบโจทย์ได้ทุกฟั งก์ชั่นของการใช้งาน

สระโรงแรม และรีสอร์ท

สถานที่ท่องเที่ยวและพักผ่อนยอดฮิต สระว่ายน้ำ�จึงต้องพรั่งพร้อมไปด้วย
น้ำ�ตก สปา รวมไปถึงเครื่ องเล่ นต่ างๆ ขณะที่ ห้ องเครื่ องของสระว่ ายน้ำ�
มั ก ซ่ อ นไว้ อ ย่ า งมิ ด ชิ ด เพื่ อความสวยงามและยากต่ อ การเข้ า ถึ ง ของ
นั ก ท่ อ งเที่ ย ว แต่ต้องง่ายต่อการบำ�รุงรักษาของเจ้าหน้าที่

บีชพูล (Beach pool)

นวั ต กรรมใหม่ ข องการตกแต่ ง สระว่ า ยน้ำ � ให้ ก ลายเป็ นทะเลขนาดย่ อ ม
ภายในบ้าน ที่ให้ทั้งความสวยงามเป็ นธรรมชาติ และความปลอดภัยใน
การใช้งาน ผลิตจากวัสดุทรายเทียมหลายเลเยอร์ให้ความรู้สึกเหมือนเดิน
เหยียบบนพื้นทรายธรรมชาติ

การบริการ
รับออกแบบ

ทำ�โครงสร้าง

• สระว่ายน้ำ�
• โครงสร้าง
• งานระบบ

• โครงสร้าง
สระวา่ ยน้ำ�
• สระสปา
• สระโชว์ต่างๆ

ซาวน่า และ สตีม

บริษัทฯ นำ�เข้าอุปกรณ์และอะไหล่อย่างครบครันมาจาก Harvia แบรนด์
ชั้นนำ�ของประเทศฟิ นแลนด์ ซึ่ งเป็ นผู้ นำ�ด้ านซาวน่าและสตีมอันดับหนึ่ ง
ของโลก

เครื่องว่ายทวนน้ำ� (Swim Jet)

ตั ว เลื อ กใหม่ ที่ ทำ � ให้ เ ราสามารถออกกำ � ลั ง กายในสระว่ า ยน้ำ � ขนาดเล็ ก
ด้ วยการว่ ายทวนคลื่ นน้ำ� ได้ ทั้ งสุขภาพอีกทั้ งประหยัดค่ าใช้ จ่ ายในการ
ก่อสร้างสระอีกด้วย

อุปกรณ์ตกแต่งสระว่ายน้ำ�

การออกแบบลู ก เล่ น ในสระให้ ม ี ค วามหลากหลายจะช่ ว ยดึ ง ดู ด ให้ ผู้ ค น
หันมาออกกำ�ลังกายกันมากยิง่ ขึน้ การเพิม่ อุปกรณต์ กแตง่ สระ Water Feature
ไมเ่ พียงแตท่ ำ�ให้สระวา่ ยน้ำ�สวยงามนา่ เลน่ เทา่ นัน้ ยังสร้างความสนุกสนาน
ให้กับเด็กๆ และผู้ใหญ่ได้รับการผ่อนคลายอีกด้วย

รับวางระบบและ
ติดตั้ง

การบำ�รุง
รักษา

• ระบบกรอง
• ระบบสปา
• ระบบน้ำ�พุ น้ำ�ตก
• ระบบสวนน้ำ�
• ระบบ Water
feature
• ระบบสระแข่งขัน
• ระบบฆ่าเชื้อโรค
• ระบบไฟใต้น้ำ�

• ปรับปรุงสระ
• ปรับปรุงระบบ
• ดูแลสระ
รายเดือน-รายปี
• การซ่อมบำ�รุง

ให้คำ�ปรึกษา

• งานก่อสร้าง
• งานวางระบบ
• รูปแบบสระ
• คุณภาพน้ำ�
• การใช้สารเคมี

เรามี ที ม ให้ คำ � ปรึ ก ษาพร้ อ มสระตั ว อย่ า งให้ ท ดลองและสั ม ผั ส ประสบการณ์ จ ริ ง ที่ สำ � นั ก งานใหญ่
ถนนกิ่งแก้ว ใกล้สนามบินสุวรรณภูมิ

ติดต่อเรา
สำ�นักงานใหญ่

โชว์รูมสขุมวิท 51

โชว์รูมศรีนครินทร์

หุ่นยนต์ทำ�ความสะอาดสระว่ายน้ำ�

40/2 ซอยกิ่งแก้ว 37/2 ถนนกิ่งแก้ว
ตำ�บลราชาเทวะ อำ�เภอบางพลี
จังหวัดสมุทรปราการ 10540

937-9 หัวมุมสุขุมวิท 51
แขวงคลองตันเหนือ เขตวัฒนา
กรุงเทพมหานคร 10110

910 ถนนศรีนครินทร์
แขวงสวนหลวง เขตสวนหลวง
กรุงเทพมหานคร 10250

ซ่อมบำ�รุง และเคมีภัณฑ์เพื่อทำ�ความสะอาดสระ

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

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

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

การทำ�ความสะอาดสระว่ายน้ำ�จะไม่ใช่เรื่องที่ยุ่งยากอีกต่อไป ด้วยหุ่นยนต์
ทำ�ความสะอาดสระว่ายน้ำ� Dolphin Robotic Pool Cleaner หุ่นยนต์จะ
ทำ�หน้าที่แบ่งเบาภาระการดูแลสระว่ายน้ำ� ช่วยขัดพื้นและผนังสระ ช่วยดูด
ฝุ่นผง ใบไม้ เศษสิ่งของต่างๆ และกรองน้ำ�ให้ใสสะอาด
บริษัทฯ จัดจำ�หน่ายอุปกรณ์และเคมีภัณฑ์ ที่ ใช้ สำ�หรับสระว่ ายน้ำ�นำ�เข้า
จากต่ างประเทศในหลากหลายราคา ที่ มีคุณภาพและมาตรฐานให้ เลือก
ซื้ อตามงบประมาณและความต้ องการของลูกค้ า

ผู้นำ�ด้านออกแบบ ก่อสร้าง วางระบบ จำ�หน่ายอุปกรณ์ และ
เคมีภัณฑ์ สำ�หรับสระว่ายน้ำ� มายาวนานกว่า 45 ปี

ดูข้อมูลบริษัทเพิ่มเติมได้ที่

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

