
Basen Basen 305 x 76  Steel Pro
z konstrukcją #56677

 

Baseny Bestway Steel Pro z konstrukcją charakteryzują się mocnym, stalowym
stelażem.  Steel  Pro  to  solidne  baseny,  łatwe  w  montażu  w  przystępnej  cenie.
Wybierając je – stawiasz na najwyższą jakość, która pozwoli Ci cieszyć się urokami
prywatnego basenu przez wiele sezonów. 

Zalety basenów Steel Pro:

 stabilny stelaż utrzymujący kształt basenu
 stalowa, mocna, odporna na korozję rama
 system  FrameLink™  to  stelaż  wyposażony  w  ulepszone  trójniki
zapewniające solidne i bezpieczne połączenie ramy, niezykła wytrzymałość i
trwałość konstrukcji, a także kompatybilność z praktycznymi dodatkami takimi
jak uchwyty na kubki
 wzmocnione ścianki zbudowane z DuraPlus™ materiału z rdzeniem z siatki
poliestrowej i  dwóch warstw PVC o dużej grubości, co zapewnia doskonałą
wytrzymałość i trwałość oraz odporność na promieniowanie UV
 wbudowany  zawór  spustowy  pozwalający  na  łatwe  odprowadzanie  wody
przy użyciu węża ogrodowego

Wystarczy tylko rozwinąć powłokę, złożyć stelaż i napełnić basen wodą. 

W zestawie 3w1 znajdują się:

1. Basen stelażowy Steel Pro #56411
z powłoką zewnętrzną w kolorze niebieskim

 wymiary: 305 x 76 cm
 pojemność: 4 678 l
 waga: 16,93 kg

2.  Zestaw naprawczy
 łatka i klej, które pozwalają na szybką naprawę uszkodzonego basenu

3.  Instrukcja obsługi w języku polskim

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

https://tvprodukt.pl/produkty/baseny-i-akcesoria/akcesoria-basenowe,2,4494
https://tvprodukt.pl/produkty/baseny-i-akcesoria/akcesoria-basenowe,2,4494


ODPOWIEDZI NA NAJCZĘŚCIEJ ZADAWANE PYTANIA

Do jakiej wysokości należy wypełnić basen wodą?
Ze  względów  bezpieczeństwa  basen  należy  wypełnić  maksymalnie  w  90%
pojemności.

W jaki sposób dbać o czystość wody w basenie?
W tym celu należy zaopatrzyć się w zestaw chemii do basenu (optymalne zestawy
dostępne  są  w  naszej  ofercie)  oraz  specjalny  pływak  do  chemii.  Warto  też
korzystać ze specjalnej plandeki ochronnej.

Jakie jest odpowiednie pH oraz stężenie chloru w wodzie?
Wskazane jest pH wody 7-7,8 natomiast stężenie chloru 0,5-2. Zaopatrując się w
zestaw chemii  do basenu w komplecie  znajdują się  papierki  lakmusowe,  dzięki
którym  z  łatwością  zmierzysz  prawidłowe  parametry  wody.  W  tym  celu  można
posłużyć się również elektronicznym testerem (dostępnym w naszej ofercie).


