
 

 

KHẢO SÁT THÔNG TIN BỂ BƠI 

Chủ đầu tư: ……………………………………………………………………………………. 

Địa điểm: ……………………………………………………………………………………… 

Thể tích bể: ………m3 Diện tích mặt nước: …………m2 Chiều sâu bể: …….m 

1. Sở  thích cá nhân: 

 Thích chơi thể thao: 

Golf        Tennis       Cầu lông       Đá bóng     Không thích chơi thể thao  

 Thích màu gì nhất:  

 Vàng    Xanh biển  Xanh dương     Đỏ  Tím                 Không biết  

 Thích chăm sinh vật nào nhất: 

 Chó       Mèo       Chim       Cá           Cây cảnh                      Không thích  

2. Mặt bằng hiện hữu: 

 Bể bơi trong nhà   Bể bơi ngoài trời  

3. Khu vực: 

 Gia đình      Biệt thự       Nhà vườn       Nghỉ dưỡng                  Khu đô thị  

4. Mục đích: 

 Bể bơi người lớn            Bể bơi cho trẻ em                                  Bể bơi hỗn hợp  

5. Giao thông:   Không sử dụng  

 Bậc xây      Thang inox:  1 thang      2 thang     3 thang     4 thang  

6. Vòi trả nước: 

Thổi mạnh                    Thổi nhẹ             Không quan tâm  

7. Nhu cầu: 

 Bể bơi mùa hè   Bể bơi bốn mùa (có nước nóng)  

Nếu bể bơi bốn mùa 

 Lấy nước nóng dùng chung của tòa nhà                           Hệ nước nóng độc lập  

8. Hình dáng bể bơi:  Loại khác  

 Chữ nhật       Uốn cổ điển        Uốn hiện đại      T  ập quán              Mẫu tử  

9. Điện nguồn có thể cung cấp: 

 Điện 3 pha  Điện 1 pha  Tiết diện dây: ………………………… 

10. Chế độ điều khiển (khi hệ thống đang chạy, bị mất điện) sau khi có điện lại: 

 Bơm lọc tự động chạy tiếp                             Bơm không chạy tiếp(cần mở lại)  

11. Đèn chiếu sáng bể bơi: 

 Màu trắng       Đa màu, nháy đổi random       Hẹn giờ tắt              Không dùng  

 



 

 

12. Tạo bể vô cực (có thêm bể cân bằng) đã có sẵn chế độ lọc tuần hoàn: 

 Không làm vô cực, chỉ lọc tuần hoàn                             

Tràn thu nước mặt:   Có       Không                     

 Thác đổ trôi:   Có       Không                                

Máng phun:    Có       Không    
 
13. Trang trí bể:  Không sử dụng  

  
 
 
 
 

Bể có vách kính: Có     Không    
 

 

 

 

 Gạch mosai kính:  Có   Không         Gạch mosaic gốm: Có   Không       

 

 

 

      Đáy bể 3D:  Có    Không                           

    Đây là thông tin cần thiết, để chúng tôi có căn cứ tư vấn chọn sản phẩm phù hợp cho Quý khách./.

         CHỦ ĐẦU TƯ 


