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12w1 BASEN OGRODOWY
STELAŻOWY 549x132 cm - INTEX
26332gn
Cena

4 498,50 zł

Dostępność

Niedostępny

Czas wysyłki

24 godziny

Numer katalogowy

26332

Kod EAN

7041057408176

Producent

INTEX

Wymiary

549 x 132 cm

Zestaw

Opis produktu
Okrągły basen ogrodowy z metalowym stelażem oraz obudową z trwałego trójwarstwowego PVC to zakup, który będzie Ci służyć przez wiele
wakacyjno-urlopowych sezonów. Posiłkując się instruktarzem nagranym na płycie DVD z łatwością zmontujesz go w zaledwie 45 minut, po
czym, przez kolejne kilka miesięcy pozostanie Ci już jedynie korzystanie z pięknej pogody. Model konstrukcji pozwala na wypełnienie wodą aż
90% pojemności zbiornika. Okrągły kształt oraz stabilność obudowy o wymiarach 549x132 cm pozwala na swobodne pływanie rekreacyjne lub
grę w siatkówkę razem z rodziną i przyjaciółmi.

Oprócz wodnej rozrywki należy pamiętać o pielęgnacji basenu i właśnie dlatego umieściliśmy w zestawie profesjonalne
akcesoria: piaskowa pompa filtrująca zapewnia niezbędną filtrację wody i powinna działać co najmniej kilka godzin dziennie. Pokrywa na
basen zabezpieczy przed wpadaniem zanieczyszczeń z powietrza. Dwustronna drabinka ułatwi wejście i wyjście. Plandeka pod spód ochroni
dno przed przetarciem. Chemia basenowa w postaci 1 kg multitabletek oraz dozownik zapewnią należytą higienę wody.

Pompa wymaga do pracy specjalnego wkładu (piasku), który wchodzi w skład zestawu.
POMPA PIASKOWA
Pompy piaskowe to jedne z najbardziej popularnych metod utrzymywania czystości wody w basenach. Są nie tylko efektywne w działaniu ale
także oszczędzają pieniądze i czas, ponieważ piasek należy wymienić tylko raz na pięć lat. Ten fakt czyni system filtrujący najprostszym w
utrzymaniu.
Pracą pompy sterujemy poprzez 6-cio stopniowy zawór, który posiada funkcje: filtrowanie, płukanie, mycie, recyrkulacja, wypuszczanie oraz
wyłączenie. Dokładne zalecenia znajdują się w dołączonej instrukcji pompy.
Producent zastosował antykorozyjny zbiornik wykonany z mocnego materiału. Pompa posiada także wbudowany timer (do automatycznego
ustawiania cyklu pracy pompy), koszyk na zbieranie nieczystości oraz ciśnieniomierz (do odczytu stopnia zanieczyszczenia złoża filtrującego).
W zestawie, poza urządzeniem filtrującym dołączamy wymagane do podłączenia akcesoria.
HYDRO AERATION TECHNOLOGY
Firma INTEX z dumą przedstawia innowacyjną Hydro Aeration Technology - transformując przemysł basenów ogrodowych przez dostarczenie
rewolucyjnych technik napowietrzania wody dla twojego ogrodowego basenu.
Precyzyjnie zaprojektowana, by wzbogacić system filtracji technologia, została zastosowana we wszystkich pompach - na wkłady papierowe,
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pompach piaskowych oraz wszelkich innych systemach filtracji.
ULEPSZONA CYRKULACJA I FILTRACJA
Podczas procesu napowietrzania drobne cząstki zbrylają się w wodzie i osiadają na dnie basenu stając się łatwiejsze do filtracji i usuwania
przez systemy oczyszczania. Ulepszona filtracja i cyrkulacja sprawia, że woda jest zdrowsza i bardziej przyjemna.
LEPSZA KLAROWNOŚĆ WODY
Przez mieszanie powietrza z wodą, proces napowietrzania indukuje utlenianie się żelaza i manganu eliminując barwienie wody. Rezultatem jest
przezroczysta i czysta woda.
WIĘCEJ UJEMNYCH JONÓW NA POWIERZCHNI WODY
Zwiększenie liczby ujemnych jonów powoduje polepszenie świeżości powietrza wokół basenu eliminując zanieczyszczenia i neutralizując wolne
rodniki, które oddziałują na jego jakość.

Basen model: 26332
Wymiary: 549x132 cm
Waga: 120 kg
Pojemność: 26,423 litrów (90%)
Pompa piaskowa:
Wydajność: 7900 l/h
Pojemność zbiornika: 23 kg piasku
Zasilanie: 220-240V
Waga: 18,2 kg
Czas montażu: 60 minut
Gwarancja: 24 miesiące

Zawartość i cechy zestawu:
Basen ogrodowy firmy INTEX 26332 GN
Pompa filtrująca piaskowa INTEX 28646
Na piasek kwarcowy 0,45-0,85 mm
Piasek kwarcowy 25 kg
Niezbędne do podłączenia akcesoria
Oryginalna, dwustronna drabinka INTEX 28074
Pokrywa na basen INTEX
Mata pod basen INTEX
Chemia basenowa 1 kg
Dozownik chemii
Instrukcja na płycie DVD
Łatka naprawcza
Zaślepki otworów na pompę
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Pompa piaskowa:
Wydajność: 7900 l/h
Pojemność zbiornika: 23 kg piasku
Zasilanie: 220-240V
Waga: 18,2 kg
Czas montażu: 60 minut
Gwarancja: 24 miesiące

Zawartość i cechy zestawu:
Basen ogrodowy firmy INTEX 26332
Pompa filtrująca piaskowa INTEX 28646
Na piasek kwarcowy 0,45-0,85 mm
Piasek kwarcowy 25 kg
Niezbędne do podłączenia akcesoria
Oryginalna, dwustronna drabinka INTEX 28074
Pokrywa na basen INTEX
Mata pod basen INTEX
Chemia basenowa 1 kg
Dozownik chemii
Instrukcja na płycie DVD
Łatka naprawcza
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