
BASEN ROZPOROWY 366 x 76 cm  Z FILTRACJĄ

Czy jest coś przyjemniejszego od kąpieli we własnym basenie w upalny, letni dzień?
Teraz  możesz  mieć  własny  basen,  który zapewni  przyjemny  wypoczynek dla
Ciebie,  Twojej  rodziny i  przyjaciół  przez cały sezon. Wystarczy,  że skorzystasz  z
naszej oferty!

Baseny Bestway to  grupa zestawów basenowych  o wielu  kombinacjach i  różnym
zestawie wyposażenia. Baseny rozporowe dzięki nowoczesnej technologii wykonania
gwarantują dużą wytrzymałość.

Zalety basenów rozporowych:

- samonośny nadmuchiwany górny pierścień,

- wytrzymałe ścianki,

- kompaktowość – łatwy do przenoszenia,

- montaż i demontaż bez użycia narzędzi.

Montaż basenu jest bardzo prosty – wystarczy napompować górną obręcz i napełnić
basen  wodą.  Baseny  rozporowe  to  najpopularniejsze  i  najchętniej
wybierane przez klientów produkty wśród basenów naziemnych.

Prezentujemy Państwu  rozporowy basen ogrodowy,  dzięki  któremu skorzystasz  z
uroków  przebywania  nad  wodą  we  własnym  ogrodzie.  Basen  zawiera  pompę
filtrującą, która zadba o czystą wodę w basenie przez cały sezon. 

Do  każdego  zestawu  basenowego  polecamy  szeroki  wybór dodatkowych
akcesoriów oraz chemii basenowej.

Dane techniczne:
- wymiary basenu: 366 x 76 cm
- pojemność: 5 377 l (80%)
- wydajność filtra: 1 249 l/h
- waga: 16,8 kg

Zestaw zawiera:
- basen ogrodowy
- filtr basenowy
- węże do filtracji
- wkład do filtracji
- zestaw naprawczy
- instrukcję
- płytę CD

http://tvprodukt.pl/Zestaw-chemii-basenowej(3,2432,893).aspx
http://tvprodukt.pl/Baseny-i-akcesoria_Akcesoria-basenowe(2,2421,).aspx
http://tvprodukt.pl/Baseny-i-akcesoria_Akcesoria-basenowe(2,2421,).aspx


ODPOWIEDZI NA NAJCZĘŚCIEJ ZADAWANE PYTANIA
Do jakiej wysokości należy wypełnić basen wodą?
Ze  względów  bezpieczeństwa  należy  napełnić  basen  maksymalnie  do
80%  pojemności  lub  tak,  aby  lustro  wody  dochodziło  maksymalnie  do
dołu napompowanego pierścienia. 

W jaki sposób dbać o czystość wody w basenie?
W tym celu należy zaopatrzyć  się w zestaw chemii  do basenu (dostępny
w  naszej  ofercie)  oraz  specjalny  pływak  wodny  do  chemii.  Do
czyszczenia  mechanicznego z  liści  i  innych  zanieczyszczeń  można użyć
filtracji oraz zestawu konserwacyjnego (te akcesoria również dostępne są
w naszej ofercie).

Jakie jest odpowiednie pH oraz stężenie chloru w wodzie?  
Wskazane jest pH wody 7-7,6 oraz stężenie chloru 0,5-2. Zaopatrując się
w  zestaw  chemii  do  basenu  z  naszej  oferty,  znajdziesz  w  komplecie
papierki  lakmusowe,  dzięki  którym  z  łatwością  zmierzysz  prawidłowe
parametry wody.


