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Bestway 57450 Basen
rozporowy Fast Set z pompą
filtracyjną 2.44m x 61cm
Cena brutto

389,90 zł

Cena netto

316,99 zł

Dostępność

Dostępny

Czas wysyłki

24 godziny

Numer katalogowy

4193

Kod EAN

6941607310014

Producent

Bestway

Opis produktu
Dzięki basenowi Bestway® Fast Set™ będziesz gotowy na dzień basenu w mgnieniu oka! Proces konfiguracji, napełniania i
podnoszenia jest prosty - wystarczy wybrać równą powierzchnię, nadmuchać górny pierścień, a basen będzie się unosił, gdy
będzie wypełniany wodą. Wytrzymała niecka DuraPlus™ jest wykonana z bardzo wytrzymałego 3-warstwowego materiału,
który jest wzmocniony w celu zwiększenia wytrzymałości i jest o 85% bardziej odporna na przebicie niż PVC.
Po zakończeniu sezonu przechowywanie jest szybkie i proste. Woda jest łatwo uwalniana przez zawór spustowy sterujący
przepływem, a następnie basen można złożyć w celu kompaktowego przechowywania poza sezonem.
Do zestawu dołączona jest również pompka filtrująca, która pomaga utrzymać wodę w czystości. Ten basen jest idealnym
wyborem dla rodzin szukających szybkiego i łatwego w montażu basenu, na swoim podwórku. Dzieci z przyjemnością spędzą
letnie dni na pluskaniu się i zabawie w wodzie, a rodzice mogą również cieszyć się przyjemną i relaksującą kąpielą. Sezon nie
będzie kompletny bez wygodnego basenu Fast Set firmy Bestway!
Ściany boczne DuraPlus ™ odporne na przebicie i promieniowanie UV są odporne na ciężar, odkształcenia i ruchy
Pojemność wodna (80%): 1880 l (497 gal.)
Łatwy montaż bez narzędzi - gotowość do nalewania wody w 10 minut
Wybierz równą powierzchnię, napompuj górny pierścień, a basen podniesie się, gdy będzie wypełniany wodą
Wbudowany zawór spustowy z kontrolą przepływu podłącza się do węża ogrodowego w celu odprowadzenia wody
Łatwo rozłożyć do przechowywania poza sezonem
220-240 V ~, Natężenie przepływu wody przez pompę 1,249 l (330 gal.),, Przepływ wody w zintegrowanym systemie basenu
1060 l (280 gal.), kompatybilny z wkładem 58093 (Ⅰ)
Basen jest wyposażony w złącza zapewniające kompatybilność z pompami filtrującymi Flowclear™
Zawartość: 1 basen, pompa filtrująca # 58381
Łatwe, szybkie i świetne rozmiary dla rodzin, baseny Bestway® Fast Set ™ oferują wygodną opcję na podwórko. Rodziny
mogą wybierać spośród wielu wzorów i akcesoriów basenowych. Te baseny są bezproblemowe i wymagają tylko płaskiej
powierzchni do ustawienia. Po prostu napompuj górny pierścień i będzie gotowy do wody w ciągu 10 minut! Basen Fast Set
podniesie się, gdy zostanie wypełniony wodą, dzięki czemu konfiguracja jest szybka i łatwa.
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