
تخر تجهیزات تمیز کننده اس
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کوکیدو Dipper maxجاروی اتوماتیک استخری 



کوکیدو Dipper maxجاروی اتوماتیک استخری 

: Dipper Max-k915جاروی اتوماتیک استخری 

اسب بخار0.75حداقل پمپ مورد نیاز •

سانتی متری75عدد شلنگ 13شامل •

طراحی شده بر اساس حداقل وزن به منظور تمیز کردن سریع•

کارکرد بدون ایجاد صدا•

متر مکعب بر ساعت6حداقل میزان آبدهی •



کوکیدوTurbo Trakجاروی رباتیک استخری 



کوکیدوTurbo Trakجاروی رباتیک استخری 

:Turbo Track-K980جاروی استخری  •

مناسب برای جاروی کف و دیواره انواع استخرهای بتونی و پیش ساخته

متر مکعب150حداکثر سطح قابل پوشش 

مترمکعب بر ساعت15ظرفیت فیلتراسیون 

متر2.5کارکرد تا عمق 

نرخ مصرف انرژی پایین

مجهز به جمع کننده عریض در جلوی جارو جهت حذف کامل جرم های کف و دیواره استخر



Turbo Kleanجاروی روباتیک استخری 



Turbo Kleanجاروی روباتیک استخری 

:Turbo Klean-K892جاروی روباتیک استخری 

ساختهمناسب برای جاروب کف انواع استخرهای بتونی و پیش •

مربعمتر 150سطح قابل پوشش حداکثر •

ساعتمتر مکعب بر 15فیلتراسیون نرخ •

متر2.5تا عمق کارکرد •

پایینمصرف انرژی نرخ •

آساناندازی و جمع آوری راه •

شستشوبه کیسه فیلتر میکروی قابل مجهز •

به تصفیه استخر و کاهش تعداد دفعات بک واش فیلترکمک •



Zap Vacجاروی اتوماتیک 



Zap Vacجاروی اتوماتیک 

:Zap Vac-k389مشخصات فنی جاروی استخری  

مناسب برای جاروی کف و دیواره انواع استخرهای بتونی و پیش•
ساخته

متر مکعب بر ساعت6حداقل میزان آبدهی •

اسب بخار0.75حداقل پمپ مورد نیاز •



Telsaجاروی الکتریکی قابل شارژ  Telsaجاروی الکتریکی قابل شارژ 50 50



Telsaجاروی الکتریکی قابل شارژ  50

Telsaاستخریجارویفنیمشخصات 50:

جکوزیواستخربرایمناسب•

آساننصبوباالمکشقدرت•

راستخبهآببرگرداندنبرایخروجیشیردارای•

داربرسودارچرخسرجارویوشفافمحفظه•

بزرگومتوسطهایاستخربرایمناسب•

دقیقهبرگالن25دبی•



Telsaجاروی الکتریکی قابل شارژ  80



Telsaجاروی الکتریکی قابل شارژ  80

Telsaمشخصات فنی جاروی الکتریکی قابل شارژ  80  :

مناسب برای استخر و جکوزی•

قدرت مکش باال و کاربری آسان•

دقیقه90زمان کارکرد •

ساعت5تا 4زمان شارژ •

دارای شیر خروجی برای گرداندن آب به استخر•

لیتر2.2ظرفیت •

25gpmدبی •

مناسب استخرهای متوسط و بزرگ•

دارای محفظه شفاف و سرجاروی چرخ دار و برس دار•



E-Kleanجاروی روباتیک استخری 



:E-Kleanمشخصات فنی جاروی روباتیک استخری 

مناسب برای جاروب کف انواع استخرهای بتونی و پیش ساخته•

متر مکعب بر ساعت15حداکثر سطح قابل پوشش •

متر مکعب بر ساعت15نرخ فیلتراسیون •

متر2.5کارکرد تا عمق •

نرخ مصرف انرژی پایین•

راه اندازی و جمع آوری آسان•

مجهز به کیسه فیلتر میکروی قابل شستشو•

کمک به تصفیه استخر و کاهش تعداد دفعات بک واش فیلتر•

E-Kleanجاروی روباتیک استخری 



 Leafصافی جاروی متصل به دریچه ی مکش استخر 
Canister



 Leafصافی جاروی متصل به دریچه ی مکش استخر 
Canister

:Leaf Canisterفنی صافی جاروی متصل به اسکیمر مشخصات 

قابلیت کانکت شدن بین شلنگ های جاروهای دستی و اتوماتیک•

ر قابلیت جمع آوری برگ،شاخه درخت،مو و سایر اجرام موجود در آب قبل از آنکه به داخل پمپ و یا فیلت•
استخر وارد شوند

کاهش نیاز به تمیزکردن سبد پیش فیلتر پمپ و کاهش تعداد بک واش فیلتر•

افزایش طول عمر پمپ و موتور آن با ممانعت از گرفتگی•

دبدون نیاز به باز کردن آن از پر بودن مخزن تمیز ککنده مطلع شمی شود دارای مخزن شفاف که باعث •

وجود دستگیره جهت حمل راحت آن در درون آب•

.سیستم قفل محکم و ضد آب که با سهولت باز می شود•



دهتمیز کنندستکش و کفش  



کفش  تمیز کننده



تجهیزات نگهدارنده استخر
kokido



ترمومتر



جمع کننده شلنگ



جمع کننده شلنگ

کوکیدوکننده شلنگ جاروی استخر با دسته استیل از دیگر لوازم جانبی استخر ساخت کمپانیجمع ️✔

ی راه حل عملی برای جلوگیری از درهم شدن شلنگ در کف استخر و روی زمین می باشد که به راحت️✔
کنمتر شلنگ را جمع 15میتواند 

:مشخصات

متر5.55دستگیره و لوله جمع کننده روکش استخر تا عرض •

متر7.5دستگیره و لوله جمع کننده روکش استخر تا عرض •

متر6دستگیره و لوله جمع کننده روکش استخر تا عرض •



شلنگ خرطومی

.متری موجود می باشد9،12،15طراحی و کیفیت ساخت این شلنگ ها براساس نیاز بازار اروپا ودرسه طول ️✔

جریانادن قابلیت باال در مکش با توجه به داشتن دیواره داخلی مناسب جهت کاهش اصطکاک برای بهبود د️✔

مجهز به سَری هرزگرد جهت بهبود عملکرد جارو️✔



دسته جارو



دسته جارو

کوکیدورندباستخرجانبیلوازمنگهدارندهتجهیزاتسریازآلومینیومیتلسکوپیجارودسته️✔
.استموجودمتر4.8تا2.4سایزدرکه

ELITEGOLD-K452متری7.5تیکه2میلیمتر1.4ضخیمتلسکوپیجارویدسته•

ELITEGOLD-K401متری4.8تیکه2میلیمتر1.4ضخیمتلسکوپیجارویدسته•

ELITEGOLD-K451متری3.6تیکه2میلیمتر1.4ضخیمتلسکوپیجارویدسته•

ELITEGOLD-K095آبیمتری4.8تیکه2تلسکوپیجارویدسته•

ELITEGOLD-K132آبیمترشیاردار4.8تیکه2تلسکوپیجارویدسته•

ELITEGOLD-K132/SILVERسیلورمترشیاردار4.8تیکه2تلسکوپیجارویدسته•

ELITEGOLD-K452آبیمتری3.6تیکه3صافتلسکوپیجارویدسته•

ELITEGOLD-K452آبیمتری3.6تیکه2شیاردارتلسکوپیجارویدسته•

ELITEGOLD-K452آبیشیاردارمتری2.4تیکه2تلسکوپیجارویدسته•



Eliteسرجاروی چرخدار سری 

سانتیمتری با دستگیره آهنی 35چرخ هشت  : Elite-k902جاروی  سر •

سانتیمتری با دستگیره آهنی 48چرخ دوازده  : Elite-k894سر جاروی  •

سانتیمتری با دستگیره پالستیکی 48چرخ دوازده  : Elite-k763سر جاروی  •



Classicسرجارو استخر سری 

 Classic-k051جاروی چرخ دار سر •

Classic-k053سرجاروی چرخ دار برس دار •

Classic-k108سرجارو با برس کناری •

Classic-k023سرجارو برس دار •



Elite Goldسرجاروی آلومینیومی 

مجهز به دستگیره آهنی و بدنه آلومینیومی -سانتی متری 45-بخشی سه  :ELITEGold-K394آلومینیومی سرجاروی 
طراحی اروپایی جهت تمیز کردن کف و دیواره استخر-سنگین

مجهز به دستگیره آهنی و بدنه آلومینیومی -سانتی متری 35-بخشی سه  :ELITEGold-K393سرجاروی آلومینیومی 
طراحی اروپایی جهت تمیز کردن کف و دیواره استخر-سنگین



Designسرجاروی برس دار کف و کناره 

فشاربه دریچه تخلیه مجهز •



سر جارو سه گوش شفاف

از چرخش شلنگ و جنس بدنه از پالستیک فشردهجلوگیری  : k064سر جاروی سه گوش شفاف 



چرخ توپی8سرجاروی 

بدنه قابل انعطاف با قدرت  : k055چرخ توپی 8سر جاروی 
مکش باال



Evolutionسر جارو استخر سری 

با قابلیت برگشت آب به استخر و جلوگیری از هدر رفت  : Evolution-k827جاروی سه گوش برس دار سر •
فیلتراسیونکیفیت آب،جلوگیری از چرخش شلنگ،مجهز به توری جهت افزایش 

جلوگیری از چرخش شلنگ،کفی گردابی جهت افزایش  : Evolution-k300سر جاروی سه گوش برس دار •
بازدهی مکش



وپیگیره دسته تلسک



Evolutionبرگ گیر 

و سایر اجسام از سطح آب با قاب و دسته های فلزی و برگ، حشره گیر استخر جهت جمع آوری برگ ️✔
وکیدوپالستیکی در دو نوع عمیق و تخت از سری تجهیزات نگهدارنده لوازم جانبی استخر ساخت کمپانی ک



Classicبرگ گیر 



Elite Goldبرگ گیر 



Elite Goldبرگ گیر 

تیکی برگ گیر استخر جهت جمع آوری برگ ،حشره و سایر اجسام از سطح آب با قاب و دسته های فلزی و پالس️✔
در دو نوع عمیق و تخت از سری تجهیزات نگهدارنده لوازم جانبی استخر ساخت کمپانی کوکیدو

ده با توری قابل تعویض همراه با دستگیره و قاب آلومینیوم تقویت ش : k161کد-  Elite Goldبرگ گیر تخت   

با توری قابل تعویض و فریم جمع کننده همراه با دستگیره و قاب  :  k161کد– Elite Goldگیر عمیق برگ 
شده آلومینیوم تقویت 



دیواریبرس 

برس دیواری کوتاه

Elite Goldبرس دیواری 

برس شستشو بلند



:جلبک ها عامل مستقیم بیماری نمی باشند،اما باعث مشکالتی از قبیل •

کاهش دید•

تولید بوی بد•

...لزج شدن دیواره و کف استخر و •

عمولیموزبرنرم،شستشویبرسانواعازاستفادهاستخردرهاجلبکمشکلرفعهایروشازیکی•
.اشدبمیسطوحانواعبامتناسبکوکیدوبرنداستخرجانبیلوازمنگهدارندهتجهیزاتسریاز

درهفتگیصورتبهبایستیمحیطیبهداشترعایتواستخرآبپاکیزگیونظافتبرایبنابراین
اطرافمحیطوکفدیواره،خانگی،سطوحاستخرهایدرماهیانهصورتبهوعمومیاستخرهای

دروودهنمشروعرازنیبرسعملیاتوکردهآغشتهمسسولفاتیاوکلریدریکاسیدبارااستخر
.گرددبراقوشفافورفتهبینازهاسرامیکجرمتادهیممیشستشوآبباراسطوحنهایت

Elite Goldبرس دیواری 



برس شستشو

k140شستشوی فیلترهای کارتریجی برس -جت•



پکیج لوازم نگهداری



مر جذب کننده جرم سبد اسکیروکش برگ گیر
و استرینر



یاسفنج جذب کننده چرب

جذب کننده چربی روی آب و قابل شستشو و •
استفاده مجدد




