
وان/ جکوزی های آریانا در ابعاد مختلف در 13 مدل متنوع تولید میگردد.    
جنس ورق این محصوالت، ABS/Acrylic با ضخامت 8 میلیمتر، وارداتی از ترکیه می باشد. شاسی از آهن گالوانیزه 
تهیه می شود. پمپ آب و هوای جکوزی به ترتیب دارای قدرت 1 اسب بخار و 0.8 اسب بخار است که از کشور 
چین تامین می گردد. جکوزی آریانا در دو تیپ تولید می گردد و امکان اضافه کردن آپشن های مختلف از قبیل 

موارد ذیل وجود دارد.

معرفی آپشن ها :
آپشن مجیک، آب و هوا را توسط ۱۰ جت در کف جکوزی مخلوط کرده و ماساژ مطلوب و رضایت بخشی 

را به ارمغان می آورد. این آپشن بر روی جکوزی های تیپ ۲ قابل نصب است.
می کند. ایجاد  را  کــف  از  مــاساژ  جکوزی،  کف  جت  عدد   ۱۰ توسط  آب  پمپاژ  با  واترجت،   آپشن 
 آپشن زنجیره نور کروموتراپی، عالوه بر اثرات درمانی، با ۱۲عدد منبع نور، زیبایی خاصی به وان یا جکوزی شما می بخشد. 
 آپشن ازن، با تزریق O3 به آب، باکتری و میکروبهای موجود در آب و هوای محیط را از میان می برد. 

 )) امکان سفارش متعلقات وان یا جکوزی به رنگ طالیی و رزگلد نیز وجود دارد(( 
 شیراالت ایرانی است و در رنگ های کروم، طالیی، رزگلد و سفید به درخواست مشتری قابل ارائه است. 

 گارانتی از تاریخ نصب، به مدت ۵ سال می باشد که شامل پمپ ها، بدنه و کلیه متعلقات است 

توجه: رنگ زیرسری و دستگیره ممکن است با رنگ تصاویر متفاوت باشد.
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Model: 719 L / 729 R

Size: 
• 180 × 120 ×59

Model: 780

Size: 
• 180 × 80 ×56

Model: 785

Size: 
• 170 × 85 ×55

Model: 705/706/707/708

Size: 
• 150 × 75 ×55      • 160 × 75 ×55
• 170 × 75 ×55      • 180 × 75 ×55

Model: 776

Size: 
• 170 × 80 ×54

Model: 735,725 R/L

Size: 
• 160×72(84)×54    • 170×72(84)×54

Model: 773 R 

Size: 
• 170 × 70(83) × 55(65)

Model: 774 L 

Size: 
• 170 × 70(83) × 55

Model: 755 /760 / 765 / 770

Size: 
• 150 × 70 ×54        • 160 × 70 ×54
• 160 × 75 ×54        • 170 × 70 ×54

Model: 704

Size: 
• 140 × 75 × 55

Model: 703

Size: 
• 150 × 150 × 55

Model: 702

Size: 
• 155 × 102 ×55

Model: 701

Size: 
• 151 × 100 ×52 NEW



دوردوشی/ پارتیشن قابل نصب برروی زمین، زیردوشی، وان و یا جکوزی را دارد که به صورتهای U, L,T و R  ارائه می 
گردد. درب بازشو ابعاد 80-110 به صورت لوالیی و  120-180 به صورت کشویی است. شیشه ها سکوریت با ضخامت 
6 میلیمتر می باشد و به صورت شفاف، مات، طرحدار و رنگی به درخواست مشتری قابل سفارش است. پروفیل فریم 

سفید، ،آلومینیوم رنگ شده الکتروستاتیک و مابقی فریمها آلومینیوم آنادایز شده می باشد. 

                                                     رنگ فریم: سفید /کروم / طالیی / مشکی 

دوش  پانل  و  دوردوشی  جکوزی،  وان،  تولیدکننده  اریانا  گروه 
می باشد که از سال 1388 شروع به فعالیت نموده است. محصوالت 
آریانا در مدلهای متنوع با تاکید بر کیفیت، مشتری مداری، قیمت 
مناسب، شبکه توزیع و پشتیبانی گسترده در خدمت شما می باشد.

آدرس : فرشته، خیابان اقابزرگی، پالک21، طبقه سوم، واحد 301

0 2 1 8 8 0 4 9 5 9 2    -   0 2 1 7 9 5 7 6 0 0 0 تـلفن : 

توجه:  امکان تولید ابعاد سفارشی به درخواست مشتری وجود دارد.
          درب لوالیی فقط با فریم سفید و کروم قابل تولید است.

          رنگ و مدل اکسسوری ها ممکن است با تصویر متفاوت باشد.

                         دور دوشی
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Model: APR

Size: 
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Model: APL2

Size: 
• 120 -130*85     H: 190
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Model: 552

Size: 
• 160 × 29 × 27
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Model: APT3

Size: 
• 140 -180     H: 190
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Model: 754

Size: 
• 160 × 29 × 27
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           پانل دوش
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