
 

 

 

 

Pompa filtrująca 2574 l/h FlowClear™ Skimatic #58462 
  

 
Pompa filtrująca Bestway FlowClear™ Skimatic to innowacyjny system filtrujący 
nie wymagający podłączenia węży. Pompa Skimatic jest wyposażona w zbiornik o 
dużej pojemności, który zasysa pływające liście i inne zanieczyszczenia, utrzymując 
czystość i przejrzystość wody w basenie.  

 

Zalety pompy filtrującej FlowClear™ Skimatic Bestway: 

 

• pompa i skimmer w jednym 

• cicha praca 

• funkcja automatycznego czyszczenia i filtracji 

• regulowany wieszak 

• łatwy montaż i późniejsza obsługa (bez dodatkowych węży) 

• działa w oparciu o niedrogie i łatwo wymienialne papierowe wkłady do 
filtracji 

• wytrzymała i odporna na korozję – rozwiązanie na wiele sezonów 

• pozwala na ograniczenie stosowania chemii basenowej – to zdrowe i 
oszczędne rozwiązanie 

• polecana do stosowania ze wszystkimi basenami rozporowymi i 
stelażowymi 

 

 
Wystarczy tylko powiesić pompę na brzegu basenu, podłączyć  i upewnić się, że jest 
zanurzona w wodzie, a filtracja sprawnie oczyści wodę z zanieczyszczeń. 

 

Akcesoria basenowe FLowClear™ to produkty wysokiej jakości niezbędne do 
czyszczenia i pielęgnacji, które zadbają o Twój basen i przedłużą jego żywotność, 
byś mógł cieszyć się nim przez wiele sezonów. 

 
 

W zestawie znajdują się: 

 

 

1. Pompa filtrująca Skimatic #58462 

do basenów o pojemności: 1 100 – 20 500 l 
 

● wydajność pompy: 2 574 l/h 

● moc: 48 W 

● zasilanie: 220-240 V 

● waga: ok. 7,94 kg 



 

 

 
 

2. Filtr do pompy filtrującej #58012 

niezbędny do funkcjonowania pompy filtrującej, hamuje rozwój oraz przyrost 
bakterii 
 

• papierowy typu III 

• zastosowanie: pompy filtrujące o wydajności 2 574 l/h i 5 678 l/h 

 

3. Zintegrowany kosz skimmera 
pozwala na wstępne wyłapanie większych zanieczyszczeń, takich jak liście, 
gałązki czy owady 

 

4. Instrukcja obsługi w języku polskim 

 

 

Wszystkie sprzedawane przez nas pompy filtrujące objęte są opieką w okresie 
gwarancyjnym i pogwarancyjnym w autoryzowanym serwisie Bestway. Polecamy 
także szeroki wybór oryginalnych akcesoriów oraz chemii basenowej. 

 

 

ODPOWIEDZI NA NAJCZĘŚCIEJ ZADAWANE PYTANIA 
 
Do jakich basenów nadaje się Skimatic? 
Skimatic nadaje się do wszystkich basenów, zarówno stelażowych jak i rozporowych, 
o pojemności 1100 – 20500 l. 
 
Jak często należy sprawdzać czystość filtra? 
Wszystkie filtry i media filtracyjne powinny być regularnie kontrolowane w celu 
zapewnienia, że nie nagromadziły się w nich zanieczyszczenia, mogłoby to utrudniać 
prawidłową filtrację wody. Zaleca się cotygodniowe kontrolowanie stanu filtra w celu 
przeprowadzenia ewentualnego czyszczenia. 
 
Czy poradzę sobie z zainstalowaniem Skimatica w moim basenie? 

Tak, instalacja Skimatica dzięki regulowanemu uchwytowi jest bardzo łatwa/ Do 
każdego produktu dołączamy też instrukcję obsługi w języku polskim. 

 
 


