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Basen stelażowy Bestway
56465 549x274x122cm
21W1
Cena

1 719,00 zł

Dostępność

Wyprzedano

Numer katalogowy

010241

Kod producenta

56465 549X274X122 CM

Producent

BESTWAY

Opis produktu
Zbyt wysoka temperatura bywa bardzo męcząca, jeśli mamy
więc dostęp do ogrodu lub działki, warto zainwestować w
dmuchany, stelażowy basen 6w1 marki Bestway. Dlaczego? Bo
nie wymaga – jak to jest w przypadku tradycyjnego basenu
betonowego – skomplikowanych prac z użyciem koparki. Jego
instalacja nie generuje tak wysokich kosztów jak basen
stacjonarny, a ponadto jest łatwy w montażu.
Ty zaś nie musisz wyjeżdżać w poszukiwaniu wodnego akwenu,
stać w kilometrowych korkach nad morze i szukać wolnego
miejsca gdzie mógłbyś rozłożyć koc. Dzięki stelażowemu
basenowi 6w1 Bestway możesz pływać do góry brzuchem na
materacu z perspektywy własnego ogrodu; z dala od tłumów i
hałasu. Czego chcieć więcej? Basen 6w1 marki Bestway
wykonany jest z wysokiej jakości, mocnego tworzywa PVC
–odpornego na korozję, wilgoć i chlor. Możesz więc być pewien,
że posłuży Tobie i Twojej rodzinie na długie lata.
Jego montaż zajmie zaledwie kilkadziesiąt minut – nie jest
skomplikowany i nie wymaga zaangażowania specjalistów. W
razie problemów z jego instalacją z pomocą przyjdzie dokładna
i przejrzysta instrukcja obsługi. Basen posiada stelażową
konstrukcję, dzięki której zbiornik nie ulega wypaczeniu i jest
stabilny. Można go napełnić aż 15897 litrami wody! Jego
imponujące rozmiary pozwalają na swobodne pływanie w nim,
grę w piłkę wodną, opalanie się na materacu. Do wspólnych
wodnych zabaw możesz zaprosić znajomych, rodzinę, sąsiadów
– zbiornik o wymiarach 549 x 274 x 122 cm pomieści bowiem
spore grono amatorów kąpieli w basenie.
O czystość wody zadba dołączona pompa filtrująca wraz z
filtrem. Pamiętajcie o tym, by nie korzystać z kąpieli w basenie
kiedy pompa pracuje! Pokrywa basenowa uchroni przed
wpadaniem do środka zbiornika wszelkich zanieczyszczeń,
ułatwi utrzymanie wysokiej temperatury wody i utrudni
dzieciom korzystanie ze zbiornika podczas nieobecności
dorosłych. Mata pod basen zabezpieczy jego dno przed
uszkodzeniem. To także świetne miejsce, gdzie można
zostawić klapki przed kąpielą. Dwustronna, metalowa drabinka
ułatwi wychodzenie i wchodzenie do basenu, zaś dołączona
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łatka naprawcza będzie nieoceniona podczas nagłej usterki
basenu.
KUP W ZESTAWIE I BĄDŹ GOTOWY NA SEZON

Producent
Model
Wymiary basenu
Waga basenu
Zalecane wypełnienie wodą
Pojemność
Wydajność pompy
Zasilanie pompy
Waga pompy

Bestway
56465
549 x 274 x 122 cm
131,60 kg
90%
15 897 litrów
5678 litrów/godz
220 - 240 V
5,0 kg

BASEN ZE STELAŻEM BESTWAY 56465 549X274X122 CM
Pompa filtrująca z filtrem
Mata pod basen
Pokrywa na basen
Metalowa drabinka
Łatka naprawcza
Instrukcja obsługi
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