
Optimal water hygiene

Undisturbed water circulation

The floor moves faster through the water

Pool water can move through the surface undisturbed, 
because of openings between the tiles. Therefore: 

WATER PERMEABLE SURFACE

Water hydraulic cylinder means 
zero risk of contamination with 
toxic fluids

WATER HYDRAULICS

MINIMUM CONSTRUCTION THICKNESS

A total construction thickness of 30 cm, 
this is the thinnest movable floor in the market.

SAFE

Strong stainless steel frame

Safe non-slip surface

Water permeable over entire surface

Safe water hydraulics

RETRO FITTING POSSIBLE

Can be installed in new and existing pools

DYE TEST

Only movable floor that passes the
EN15288-2:2008 annex A Dye test

QUALIFICATIONS

Certified as Class I 
Medical Device (MDD)

ISO 9001:2008 Certified
manufacturer

ISO 13485:2012 Qualified 
supplier

Ready for use 
in 1 week

Optimal water 
hygiene

Single point
of contact

1

1

No toxic
fluids

Easy 
maintenance

years
lifespan25+

Additional advantages

MAXIMUM ADAPTABILITY

Underwater treadmill

Underwater bicycle

Obstacle course

Camera’s

Counter current

Underwater massage

Self adjusting steps

80%

800+
projects worldwide

recyclable
materials

EWAC Medical
Dulleweg 18
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+31 226 313 457
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พื้นสระแบบเคลื่อนย้ายและจมลงได้ 

www.ewacmedical.com

เปลี่ยนระดับความลึกของน้ำาในสระได้ทุกระดับที่ต้องการ

ด้วยพื้นสระแบบเคลื่อนย้ายและจมลงได้ 



ระบบไฮโดรลิกส์ในน้ำ�ที่มีคว�มปลอดภัย 

พื้นสระส�ม�รถเคลื่อนย้�ยและจมลงได้ด้วยระบบไฮโดรลิกส์ในน้ำ�

ที่มีคว�มปลอดภัย  เมื่อเทียบกับระบบน้ำ�มันไฮโดรลิกส์ ระบบไฮโดรลิกส์ใน

น้ำ�นี้จะป้องกันก�รปนเปื้อนของของเหลวที่เป็นพิษจ�กระบบไฮโดรลิกส์ลง

ในสระน้ำ�อย่�งที่ไม่เคยมีม�ก่อน 

บำ�รุงรักษ�ง่�ย 

ส�ม�รถเข้�ถึงชิ้นส่วนท�งกลทั้งหมดของระบบได้ง่�ยจ�กพื้นผิว

ด้�นบนของสระ คุณส�ม�รถบำ�รุงรักษ�และทำ�คว�มสะอ�ดได้ เพียงแค่

ถอดแผงบ�งส่วนออก  ดังนั้นจึงไม่มีคว�มจำ�เป็นที่จะต้องจ้�งทีมดำ�น้ำ�แบบ

เทคนิคในก�รซ่อมบำ�รุงพื้นสระแบบเคลื่อนย้�ยและจมลงได้ที่อยู่ด้�นล่�งซึ่ง

ตรงกันข้�มกับผลิตภัณฑ์อื่นๆในตล�ด

เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม 

เร�ใช้วัสดุรีไซเคิลม�กกว่�ร้อยละ 80 ในขณะเดียวกัน พื้นสระแบบ

เคลื่อนย้�ยและจมลงได้ยังช่วยประหยัดพลังง�น ห�กถูกตั้งค่�ไว้ในระดับ

เดียวกับขอบสระในเวล�กล�งคืน จะช่วยป้องกันก�รระเหยของน้ำ�และ

ก�รแผ่รังสีคว�มร้อน  ดังนั้น จึงช่วยป้องกันก�รสูญเสียคว�มร้อนและก�ร

ลดก�รปล่อยก๊�ซค�ร์บอนไดออกไซด์ 

อุปกรณ์เสริม

พื้นสระแบบเคลื่อนย้�ยและจมลงได้มีอุปกรณ์เสริมที่เป็นประโยชน์

ม�กม�ยหล�ยผลิตภัณฑ์ที่จะช่วยให้ผู้ป่วยฟื้นฟูร่�งก�ยได้เร็วขึ้นและ

ยังทำ�ให้นักก�ยภ�พบำ�บัดมีท�งเลือกในก�รกระตุ้นก�รฟื้นฟูให้มีคว�ม

ก้�วหน้�และสนุกม�กยิ่งขึ้น 

อุปกรณ์เสริมสำ�หรับก�ยบริห�ร 

• เครื่องฝึกก�รออกกำ�ลังก�ยแบบส�ยพ�นในน้ำ�ที่มีระบบ

Pooltrack®  

• เครื่องฝึกออกกำ�ลังก�ยในน้ำ�โดยใช้จักรย�น

• ก�ยบริห�รด้วยเครื่องกีดขว�ง 

• บ�ร์คู่ใช้พยุงตัวแบบถอดได้ 

• ร�วสำ�หรับมือจับ 

อุปกรณ์เสริมสำ�หรับก�รฝึก 

• ครีบว่�ยน้ำ�

• ดัมเบลล์น้ำ� 

• แท่งบำ�บัดในน้ำ� 

อุปกรณ์เสริมสำ�หรับก�รขึ้นลงสระ

• บันไดปรับระดับเอง (บันไดที่ปรับระดับต�มคว�มลึกของพื้นสระ

แบบเคลื่อนย้�ยและจมลงได้) 

• ท�งล�ดเข้�ค่อยๆปรับระดับ (เพื่อให้รถวีลแชร์ส�ม�รถเข้�และ

ออกได้ง่�ย)

อุปกรณ์เสริมสำ�หรับบริก�รผู้ป่วย

• เครื่องยกผู้ป่วยที่ติดตั้งรอกบนเพด�น 

• เก้�อี้แบบเคลื่อนย้�ยได้ 

• เปล / รถเข็น 

• ลิฟท์ประจำ�สระน้ำ� 

EWac MEDIcal ได้รับก�รรับรองคุณภ�พจ�ก lloyD’s rEgIstEr QualIty 

ในประเภท Iso 9001:2008 และ Iso 13458:2012 EWac MEDIcal มี

สิทธิ์ในก�รออกแบบ ผลิตและทดสอบผลิตภัณฑ์ท�งก�รแพทย์ประเภท 1 

ต�มกฎหม�ยเครื่องมือแพทย์ของสหภ�พยุโรป (EuroPEan MEDIcal DEvIcE 

DIrEctIvE) 

มีระบบบำ�บัดน้ำ�ที่ทำ�ก�รฆ่�เชื้อได้อย่�งเหม�ะสมและไม่มี DEaD PockEts ใน

สระที่ซึ่งน้ำ�ไม่ส�ม�รถหมุนเวียนได้เพียงพอ 

ด้วยแบคทีเรียไม่ส�ม�รถเก�ะติดเหล็กกล้�ไร้สนิมได้ดี ทำ�ให้สระน้ำ�กึ่ง

สำ�เร็จรูปนี้มีสุขอน�มัยที่มีประสิทธิภ�พม�กที่สุดในตล�ด

เร�เชื่อมั่นในก�รฟื้นฟูสมรรถภ�พด้วยน้ำ� นักก�ยภ�พบำ�บัดจะส�ม�รถสร้�งสภ�พแวดล้อมเพื่อก�รบำ�บัดที่ดีที่สุดสำ�หรับผู้ป่วยได้หรือไม่นั้น  ระดับคว�ม

ลึกของน้ำ�เป็นตัวแปรหนึ่งที่สำ�คัญที่สุด

นี่คือเหตุผลว่�ทำ�ไมเร�ถึงสร้�งสรรค์พื้นสระว่�ยน้ำ�แบบเคลื่อนย้�ยและจมลงได้ซึ่งได้ถูกพัฒน�ขึ้นเป็นพิเศษเพื่อใช้ง�นท�งก�รแพทย์  ก�รออกแบบของ

เร�ที่น้ำ�ส�ม�รถซึมผ่�นเข้�ไปได้อย่�งที่ไม่เคยเกิดขึ้นม�ก่อน ทำ�ให้พื้นสระน้ำ�แบบเคลื่อนย้�ยและจมลงได้ของเร�มีสุขอน�มัยที่มีประสิทธิภ�พม�กที่สุดใน

ตล�ด ซึ่งเป็นสิ่งสำ�คัญยิ่งสำ�หรับผู้ป่วยที่เปร�ะบ�ง/อ่อนแอ

ในธ�ร�บำ�บัด คุณควรเลือกระดับคว�มลึกให้เหม�ะกับผู้ป่วย  ในบรรด�ปัจจัยอื่นๆ ปัจจัยด้�นอ�ยุและคว�มก้�วหน้�ของก�รฟื้นฟูก็มีบทบ�ทสำ�คัญในก�ร

ตัดสินใจเลือกระดับคว�มลึกที่เหม�ะสมในก�รทำ�ธ�ร�บำ�บัด  ด้วยพื้นสระแบบเคลื่อนย้�ยและจมลงได้ของเร� จึงส�ม�รถเปลี่ยนแปลงระดับคว�มลึกได้

โดยก�รกดปุ่ม  พื้นสระจะถูกยกขึ้นอย่�งรวดเร็วให้สูงเท่�กับระดับขอบสระ ดังนั้นผู้ป่วยจึงส�ม�รถเดินขึ้นลงจ�กสระได้โดยง่�ย

อเนกประสงค์

พื้นสระแบบเคลื่อนย้�ยและจมลงได้ของ EWac MEDIcal เป็น

ผลิตภัณฑ์ที่มีคว�มอเนกประสงค์ม�กที่สุดในตล�ด  เร�ส�ม�รถติดตั้ง

พื้นสระนี้เข้�กับสระน้ำ�ได้ทุกแบบและทุกขน�ด แม้แต่ในสระน้ำ�ที่คุณมีอยู่

แล้วก็ต�ม ก็ส�ม�รถแก้ไขเพื่อติดตั้งพื้นสระแบบเคลื่อนย้�ยและจมลงได้  

นอกจ�กนี้ พื้นสระแบบเคลื่อนย้�ยและจมลงได้ยังส�ม�รถติดตั้งเครื่องฝึก

ก�รออกกำ�ลังก�ยแบบส�ยพ�นในน้ำ�ที่มีระบบ Pooltrack® ได้ด้วยซึ่งจะ

ช่วยอำ�นวยคว�มสะดวกในก�รออกกำ�ลังก�ยแบบเดินย่ำ�อยู่กับที่ และเร�

ยังมีอุปกรณ์เสริมที่หล�กหล�ยสำ�หรับก�รเดินและก�รปั่นจักรย�นในน้ำ�ที่

พร้อมให้บริก�รแก่คุณ

ในสระน้ำ�ที่สร้�งใหม่ คุณส�ม�รถติดตั้งกล้องและไฟส่องสว่�งในน้ำ�ได้เช่น

เดียวกับก�รติดตั้งระบบกระแสน้ำ� ระบบว่�ยน้ำ�ทวนกระแส และระบบนวด

ในน้ำ� ซึ่งจะช่วยเพิ่มคว�มเป็นไปได้ในก�รรักษ�ให้แก่นักก�ยภ�พบำ�บัด

ม�กยิ่งขึ้น

ด้วยสระกึ่งสำ�เร็จรูป ที่มีก�รใช้ง�นได้อย่�งอเนกประสงค์ของเร� เร�ทำ�ได้

แม้แต่ก�รติดตั้งสระน้ำ�อย่�งรวดเร็วโดยปร�ศจ�กง�นก่อสร้�งขน�ดใหญ่

ในพื้นที่ปฏิบัติง�น  หม�ยคว�มว่�คุณจะมีจุดรวมศูนย์ก�รใช้ง�นแห่งเดียว 

สำ�หรับโซลูชั่นด้�นธ�ร�บำ�บัดทั้งหมด

สุขอน�มัย

ระบบพื้นสระแบบเคลื่อนย้�ยและจมลงได้ของเร�ได้ม�ตรฐ�นตรง

ต�มระเบียบข้อบังคับที่เข้มงวดม�กที่สุดสำ�หรับน้ำ�ที่ถูกสุขลักษณะ โดย

แท้จริงแล้ว ระบบดังกล่�วเป็นเพียงระบบเดียวในตล�ดที่ตรงต�มข้อกำ�หนด

ของสหภ�พยุโรป En15288:2008 ภ�คผนวก เอ ก�รทดสอบด้วยก�รแต้มสี 

(DyE tEst)   ในท�งปฏิบัติ หม�ยถึง ก�รมีพื้นสระแบบเคลื่อนย้�ยและจมลง

ได้ไม่มีผลกระทบใดๆต่อระบบก�รหมุนเวียนของน้ำ�ในสระ เช่นเดียวกันกับ

คว�มจำ�เป็นที่จะต้องมีระบบก�รฆ่�เชื้อในน้ำ�อย่�งเหม�ะสม

คว�มปลอดภัย

พื้นสระแบบเคลื่อนย้�ยและจมลงได้ของเร�มีโครงสร้�งเหล็กกล้�

ไร้สนิม aIsI 316 l ที่แข็งแรง ด้วยพื้นผิวโพลีเอสเตอร์กันลื่นที่มีคว�ม

ปลอดภัย ทำ�ให้น้ำ�ไหลผ่�นพื้นผิวด้�นบนทั้งหมดได้ตลอดเวล� จึงกระจ�ย

น้ำ�ที่หมุนเวียนไปทั่วทั้งสระได้อย่�งทั่วถึง

www.ewacmedical.com www.ewacmedical.com

พื้นสระธาราบำาบัดแบบเคลื่อนย้ายและจมลงได้ 

SAFE

EASY

EWac MEDIcal ได้รับก�รรับรองม�ตรฐ�นในด้�นต่�งๆดังนี้  

Iso 9001:2008

Iso 13485:2012

โดยบริษัทลอยด์ส รีจิสเตอร์ ประเทศเนเธอร์แลนด์ 


