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7w1 BASEN OGRODOWY 244
x 66 cm - BESTWAY 57268
Cena

299,00 zł

Dostępność

Niedostępny

Czas wysyłki

24 godziny

Numer katalogowy

57268

Kod EAN

6942138949971

Wymiary

244 x 66 cm

Zestaw

Opis produktu
Okrągły, rozporowy basen ogrodowy z obudową z trwałego trójwarstwowego PVC to zakup, który będzie Ci służyć przez wiele wakacyjnourlopowych sezonów. Posiłkując się instruktarzem z łatwością napompujesz go w zaledwie 10 minut, po czym, przez kolejne kilka miesięcy
pozostanie Ci już jedynie korzystanie z pięknej pogody. Model konstrukcji pozwala na wypełnienie wodą aż 80% pojemności zbiornika. Okrągły
kształt oraz stabilność obudowy o wymiarach 244 x 66 cm pozwolą na swobodne pływanie rekreacyjne razem z rodziną i przyjaciółmi.

Oprócz wodnej rozrywki należy pamiętać o pielęgnacji basenu, która wymaga użycia dołączonych do zestawu, profesjonalnych
akcesoriów: pompa basenowa zapewnia niezbędną filtrację wody i powinna działać co najmniej kilka godzin dziennie.

UWAGA: Pompa do pracy wymaga specjalnego wkładu (filtra), który wchodzi w skład zestawu.
Basen, model: 57268
Wymiary: 244 x 66 cm
Waga: 5,5 kg
Pojemność: 2300 l (80%)
Pompa, model: 58381
Wydajność pompy: 1249 l/h
Waga: 2 kg
Czas montażu: 10 minut
Gwarancja: 24 miesiące

Zawartość i cechy zestawu:
Basen ogrodowy BESTWAY 57268
Pompa filtrująca BESTWAY 58381
Niezbędne do podłączenia pompy akcesoria
Wkład filtrujący typu "I" BESTWAY model 58093
Instrukcja w języku polskim
Łatka naprawcza
Zaślepki otworów na pompę
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