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Bestway 56985 Basen
stelażowy Steel Pro okrągły
3.05m x 66cm
Cena brutto

645,90 zł

Cena netto

525,12 zł

Dostępność

Aktualnie niedostępny

Czas wysyłki

24 godziny

Numer katalogowy

4418

Kod EAN

6942138972177

Producent

Bestway

Opis produktu
Okrągły basen naziemny Bestway® Steel Pro ™ 3,05 mx 66 cm
Zaraz będzie DZIKIE lato! Ten basen naziemny Bestway® Steel Pro ™ to wyjątkowo trwała opcja, dzięki której Twoja rodzina w
mgnieniu oka będzie szaleć na słońcu.
Trwała konstrukcja
Odporny na korozję stalowy stelaż jest wyposażony w nasz system FrameLink ™ zapewniający solidne i bezpieczne połączenia
stelaża. Niecka DuraPlus ™ jest wykonana z trwałego materiału, który jest wzmocniony w celu zwiększenia wytrzymałości i
odporności na przebicia.

Prosty motaż
Ten atrakcyjny basen jest bardzo prosty w montażu i demontażu do przechowywania poza sezonem. Nie są potrzebne żadne
narzędzia, a wąż podłączany jest do wbudowanego zaworu kontroli przepływu, aby szybko i łatwo spuścić wodę z basenu.
Spędź lato nad wodzą w tym basenie Bestway Steel Pro!
Ściany basenu są zbudowane z DuraPlus ™, materiału wzmocnionego rdzeniem z siatki poliestrowej i dwiema warstwami PVC
o dużej grubości, co zapewnia doskonałą wytrzymałość i trwałość.
Pojemność wodna (90%): 4062 L (1073 gal.)
FrameLink System ™ - formowane na zamówienie trójniki zapobiegają korozji na łączeniu metal-metal
Na zewnętrznej ścianie kolorowa grafika ze zwierzętami
Łatwy 20 minutowy montaż
Łatwy do demontażu podczas przygotowywania do przechowywania poza sezonem
3-warstwowa taśma zapewnia dodatkowe podparcie burty
Okrągły kształt oznacza łatwy montaż, zwiększoną stabilność, mniej marnowanej przestrzeni
Wbudowany zawór spustowy z kontrolą przepływu łączy się z wężem ogrodowym (z dołączonym adapterem), aby łatwo
spuścić wodę
Basen jest wyposażony w złącza zapewniające kompatybilność z pompami filtrującymi Flowclear™
Zawartość: jeden basen
Baseny Bestway® Steel Pro ™ oferują prostą opcję dla rodzin poszukujących przydomowego basenu na sezon letni. Baseny
Steel Pro są wyposażone w odporne na przebicie niecki DuraPlus ™ do walki z pogodą i innymi czynnikami środowiskowymi.
Stelaże basenów są zbudowane z FrameLink System ™ - niestandardowych kształtowanych łączników T, które zapobiegają
korozji metalu na metalu. Modele o okrągłym kształcie są najbardziej opłacalne i idealne dla małych rodzin. Te baseny
stanowią doskonałą, wysokiej jakości, niedrogą opcję i są wystarczająco trwałe, aby przetrwać rok za rokiem.
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Wymiary opakowania:
24 cm x 27 cm x 90 cm
Waga:
15,8kg
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