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12w1 BASEN OGRODOWY
STELAŻOWY PRISM 549x122 cm INTEX 28752
Cena

1 899,00 zł

Dostępność

Niedostępny

Czas wysyłki

24 godziny

Numer katalogowy

28752

Kod producenta

28752

Producent

INTEX

Wymiary

549x122 cm

Zestaw

Opis produktu
Okrągły basen stelażowy z nowej serii PRISM to zakup, który będzie Ci służyć przez wiele wakacyjno-urlopowych sezonów. Basen zawiera
najlepsze cechy poprzedniej wersji METAL FRAME z dodatkowo wzmocnionymi, malowanymi proszkowo stalowymi rurami oraz stylową,
ekskluzywną linią kolorów. 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 549x122 cm pozwala na swobodne pływanie rekreacyjne lub grę w
siatkówkę razem z rodziną i przyjaciółmi.

Oprócz wodnej rozrywki należy pamiętać o pielęgnacji basenu i dlatego umieściliśmy w zestawie profesjonalne akcesoria: pompa
basenowa 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. Mata 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 (filtra), który wchodzi w skład zestawu.
Basen model: 28752
Wymiary: 549x122 cm
Waga: 95 kg
Pojemność: 24,311 litrów (90%)
Czas montażu: 45 minut
Pompa filtrująca:
Wydajność: 5678 l/h
Zasilanie: 220-240 V
Waga: 8 kg
Gwarancja: 24 miesiące
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Zawartość i cechy zestawu:
Basen ogrodowy firmy INTEX 28752
Pompa filtrująca INTEX 28636
Niezbędne do podłączenia akcesoria
Filtr do pompy typ: A INTEX 29000
Bezpieczna drabinka INTEX
Pokrywa na basen INTEX
Mata pod basen INTEX
Dozownik chemii
Chemia basenowa na start (1 kg tab.)
Instrukcja obsługi
Łatka naprawcza
Zaślepki otworów na pompę
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