
      Công ty TNHH Thương mại Xây Dựng Hồ Bơi Vina (Poolstore.vn) xin gửi lời chào trân trọng, lời
cảm ơn chân thành đến Quý khách hàng đã ủng hộ chúng tôi trong thời gian qua.

     Poolstore chúng tôi chuyên cung cấp, lắp đặt thiết bị hồ bơi & spa đến từ các thương hiệu Châu
Á, Châu Âu, Châu Mỹ,... Luôn đem đến những sản phẩm đạt chuẩn chất lượng và giá thành tốt
nhất đến Quý khách hàng.
  
            
 

 

  
 

THÔNG BÁO VỀ SẢN PHẨM MỚI: MÁY ĐIỆN PHÂN MUỐI PENTAIR
INTELLICHLOR . 

 
 

Nhằm tăng thêm nhiều sự lựa chọn trong việc khử trùng, xử lý nước hồ bơi cho Quý khách hàng
bằng máy điện phân muối. Chúng tôi xin cung cấp thêm dòng sản phẩm "Máy điện phân muối
Pentair IntelliChlor " thuộc thương hiệu Pentair, xuất xứ: USA.
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Trân gửi Quý khách hàng,

Gồm các model: IC20, IC40, IC60 kèm
bộ nguồn.
Thu thập tất cả dữ liệu hiệu suất hàng
ngày (cài đặt sản xuất, giờ hoạt động,
lượng clo, chu kỳ khử trùng, chỉ số
muối và nhiệt độ nước trung bình)
Kiểm tra nhanh mức độ muối, đầu ra
Clo khử trùng nước và lưu lượng
nước,...
Giá cạnh tranh thương hiệu nên chi phí
rất thích hợp.

         Poolstore luôn hy vọng đem lại những trải nghiệm mới mẻ, lựa chọn tốt nhất đến Quý khách
hàng. Rất mong nhận được sự tin tưởng, ủng hộ dành cho các sản phẩm công ty chúng tôi. 

Thông tin về thông số sản phẩm, chúng tôi
có đính kèm theo Catalogue. Chúng tôi luôn
sẵn sàng tư vấn, hỗ trợ Quý khách hàng nếu
có thắc mắc cần giải đáp.

Trân trọng cảm ơn!

Máy điện phân muối Pentair IntelliChlor  có các đặc điểm nổi bật sau: 



      Vina Swimming Pool Construction Trading Co., Ltd (Poolstore.vn) would like to send greetings
and sincere thanks to Valued customers who have supported us in the past time.

     Poolstore we specialize in supplying and installing swimming pool & spa equipment from
Asian, European, American brands... Always bring quality products and best prices to Valued
customers.
  
            
 

 

  
 

NOTICE OF NEW PRODUCT : SALT WATER CHLORINATOR 
 PENTAIR INTELLICHLOR . 

 
 

In order to increase the number of choices in disinfection and treatment of swimming pool water
for Valued customers with a salt electrolysis machine. We would like to provide more product line
"Salt water chlorinator Pentair IntelliChlor" with Pentair brand, origin: USA.
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Dear Valued Customers,

Includes models: IC20, IC40, IC60 with
power supply.
Collect all daily performance data
(production settings, operating hours,
chlorine levels, sterilization cycles, salt
readings and average water
temperature)
Quick check of salt level, Disinfectant
Chlorine output and water flow,...
The price is competitive with the
brand, so the cost is very reasonable.

 Poolstore always hopes to bring new experiences and best choices to customers. We look forward
to receiving your trust and support for our company's products

Information about product parameters, we
have attached the catalog. We are always
ready to advise and support you if you have
any questions to answer.

Sincerely thank you!

 Salt water chlorinator Pentair IntelliChlorhas the following outstanding features:


