THIẾT BỊ BỂ BƠI BILICO ĐẠT TIÊU CHUẨN
ICERO
Một câu hỏi được đặt ra đó là :”Khi lắp đặt thiết bị bể bơi bạn quan tâm điều gì nhất? Các
loại thiết bị bể bơi chính hãng, rõ ràng về xuất xứ, công ty cung cấp thiết bị uy tín hay mức
giá thiết bị?”. Nếu bạn đang quan tâm tất cả các vấn đề đó thì hãy để thiết bị bể bơi Bilico giải
đáp toàn bộ cho bạn nhé.
Ở bài viết này, chúng tôi sẽ giới thiệu để quý vị toàn bộ các sản phẩm thiết bị bể bơi nhập khẩu
chính hãng đạt tiêu chuẩn ICERO và bảng giá chi tiết của sản phẩm:
I - BÁO GIÁ THIẾT BỊ BỂ BƠI LỌC TUẦN HOÀN

Báo giá máy bơm bể bơi

Máy bơm bể bơi là thiết bị không thể thiếu đối với bất kỳ bể bơi nào. Thiết bị bể bơi Bilico hiện
đang cung cấp đa dạng các mẫu máy bơm bể bơi đến từ các hãng lớn trên thế giới nhƣ Kripsol
(Tây Ban Nha), Emaux, Minder (Trung Quốc), Procopi (Pháp), Emaux, Astral,... tất các các máy
bơm tại Bilico đều đƣợc nhập khẩu chính hãng, có đầy đủ giấy tờ CO, CQ, đạt chuẩn ICERO
Cụ thể, giá của các sản phẩm mời bạn tham khảo trong bảng dƣới đây.
Máy bơm bể bơi Minder
Minder là thƣơng hiệu thiết bị bể bơi lớn đến từ Trung Quốc, với nhiều năm kinh nghiệm, sản
xuất ra các sản phẩm chất lƣợng, mà giá thành lại rất phải chăng nên rất đƣợc ƣa chuộng tại
nhiều nƣớc trên thế giới.

Máy bơm bể bơi Kripsol
Kripsol là một thƣơng hiệu máy bơm nổi tiếng thế giới đến từ Tây Ban Nha, với nhiều năm kinh
nghiệm sản xuất và cung ứng các thiết bị bể bơi và phụ trợ bể bơi xuất khẩu đi nhiều nƣớc trên
thế giới. Các sản phẩm máy bơm bể bơi Kripsol có mẫu mã đa dạng rất đƣợc ƣa chuộng tại thị
trƣờng Việt Nam.

Máy bơm bể bơi Procopi
Là thƣơng hiệu thiết bị bể bơi hàng đầu đến từ nƣớc Pháp, các sản phẩm máy bơm của Procopi
có giá thành cao hơn so với các hãng khác trên thị trƣờng, tuy nhiên chất lƣợng mang lại thì rất
xứng đáng.

Máy bơm bể bơi Emaux
Emaux là một hãng thiết bị bể bơi lớn đến từ HongKong, nổi tiếng với công nghệ sản xuất tiên
tiến, sản phẩm chất lƣợng hàng đầu, các mẫu máy bơm của Emaux luôn đƣợc ƣa chuộng tại rất
nhiều quốc gia trên thế giới trong đó có Việt Nam.

2. Báo giá thiết bị bể bơi - Bình lọc
Bình lọc cát bể bơi là một thiết bị không thể nào thiếu đƣợc trong hệ thống lọc tuần hoàn đảm
bảo cho nƣớc bể bơi luôn sạch sẽ và hợp vệ sinh. Hiện nay, trên thị trƣờng có rất nhiều mẫu bình
lọc đến từ các hãng khác nhau nhƣ Minder, Kripsol, Procopi,...với nhiều mức công suất và mức
giá.

II - Báo giá đèn bể bơi

Đèn bể bơi là một thiết bị vô cùng quan trọng vừa có tác dụng chiếu sáng cho bể bơi vào ban
đêm, vừa có công dụng trang trí cho bể thêm phần lung linh, thẩm mỹ. Hiện nay, trên thị trƣờng
hai loại đèn phổ biến là đèn halogen và đèn LED với đa dạng mẫu mã, màu sắc khác nhau.
Về giá cả, xin mời bạn tham khảo bảng dƣới đây:

III - Báo giá thiết bị vệ sinh

Bàn hút vệ sinh bể bơi
Bàn hút vệ sinh bể bơi là thiết bị luôn cần có với vai trò hút sạch cặn bẩn, làm vệ sinh thành và
đáy hồ định kỳ, cũng nhƣ sau quá trình xử lý nƣớc bể bơi bằng hóa chất. Trên thị trƣờng hiện
nay có rất nhiều mẫu bàn hút là sản phẩm của các hãng nổi tiếng nhƣ Emaux, Kripsol,
Procopi,...với nhiều mức giá.
Tại thiết bị bể bơi Bilico cung cấp hầu hết các mẫu bàn hút phổ biến trên thị trƣờng. Bạn có thể
tham khảo giá của sản phẩm trong bảng dƣới đây

2. Chổi cọ bể bơi
Bên cạnh bàn hút thì chổi cọ cũng là một thiết bị cần thiết trong bộ thiết bị vệ sinh bể bơi tiêu
chuẩn. Bàn chải có chức năng chải sạch bụi bẩn, bám trên thành và đáy hồ bơi một cách nhanh
chóng hiệu quả.
Tham khảo các mẫu chổi cọ vệ sinh bể bơi trong bảng dƣới đây

3. Ống mềm hút vệ sinh bể bơi
Mời bạn tham khảo giá các mẫu ống mềm hiện có tại Bilico trong bảng dƣới đây. Ống hút mềm
vệ sinh bể bơi là một thiết bị vô cùng cần thiết. Với hai đầu kết nối, một đầu kết nối với bàn hút,
một đầu kết nối với máy bơm, ống mềm giúp hút sạch cặn bẩn ở đáy hồ và thành hồ. Hiện tại,
Bilico đang có đa dạng các mẫu ống mềm đến từ các hãng nổi tiếng trên thế giới nhƣ Procopi,
Emaux, Midas, Tafuma - VIệt Nam,...

4. Sào nhôm bể bơi
Để việc vệ sinh bể bơi diễn ra hiệu quả, chắc chắn bạn không thể thiếu đƣợc sào vệ sinh bể bơi.
Các mẫu sào nhôm trên thị trƣờng có độ dài phổ biến là 5m, 7m và 9m, tùy vào kích thƣớc bể và
nhu cầu sử dụng, bạn có thể chọn ra đƣợc mẫu sào nhôm phù hợp. Giá cụ thể, mời bạn tham
khảo trong bảng dƣới đây

*Một số lưu ý khi mua thiết bị hồ bơi tại thiết bị bể bơi BILICO*

- Báo giá trên đây chƣa đƣợc tính thuế VAT, nếu không lấy VAT thì mỗi bên chịu 5% giá trị sau
thuế
- Báo giá thang bể bơi dƣới đây bao gồm chi phí vận chuyển và nhân công lắp đặt thiết bị, không
bao gồm nhân công xây dựng.
- Khách hàng mua tự thi công sẽ đƣợc chiết khấu 15% hỗ trợ kỹ thuật và thanh toán 100% trƣớc
khi giao hàng
- Nếu sản phẩm không có sẵn tại kho, sẽ nhận đƣợc hàng sau 03-70 ngày kể từ ngày chúng tôi
nhận đƣợc tiền đặt cọc của khách hàng

- Báo giá có giá trị trong vòng 60 ngày kể từ ngày báo giá

- Nhân công thi công chiếm khoảng 10 - 15% tổng giá trị thiết bị
Trên đây là báo giá thiết bị bể bơi mới nhất tại thiết bị bể bơi Bilico, cập nhật liên tục. Để biết
thêm thông tin chi tiết về sản phẩm cũng nhƣ đặt mua hàng, mời bạn liên hệ hotline
0986.168.007 để đƣợc tƣ vấn miễn phí.

>>> Xem thêm chi tiết: https://bilico.vn/thiet-bi-be-boi.html
Lời kết, Thiết bị bể bơi Bilico luôn hiểu rằng, ở các thời điểm khác nhau và ở thị trƣờng khác
nhau thì nhu cầu của khách hàng cũng rất khác nhau. Chúng tôi thấu hiểu đƣợc điều đó và luôn
lấy tiêu chí “TẤT CẢ VÌ KHÁCH HÀNG” và phƣơng châm “LẤY CHẤT LƢỢNG LÀM
KHỞI NGUỒN”. Bilico xin cam kết toàn bộ các sản phẩm thiết bị bể bơi do chúng tôi cung cấp
đều có đầy đủ giấy chứng nhận chất lƣợng sản phẩm CO – CQ và 100% có giấy chứng nhận
ICERO.

Thông tin liên hệ:

THIẾT BỊ BỂ BƠI BILICO

Hotline: 098 616 80 07
Địa chỉ: Số A29, Ngõ 10/3, Đƣờng Liên Cơ, Nam Từ Liêm, Hà Nội, 100000

Email: info@bilico.vn

CEO: Trần Thanh Bình
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>>> Tham khảo thêm bài viết: https://www.linkedin.com/pulse/thi%E1%BA%BFtb%E1%BB%8B-b%E1%BB%83-b%C6%A1i-bilico-%C4%91%E1%BA%A1t-ti%C3%AAuchu%E1%BA%A9n-icero-thi%E1%BA%BFt-b%E1%BB%8B-b%E1%BB%83-b%C6%A1ibilico/

