
 

 

 

 

 Basen 272 x 193 x 104 Jednorożec ze spryskiwaczem 
#57441NP Intex  

 

 

Baseny dmuchane Intex to gwarancja trwałości i solidnego wykonania. 

Stworzone specjalnie z myślą o najmłodszych spełniają wszystkie normy w 

zakresie bezpieczeństwa i powstały z dbałością o detale. 

 

Dmuchane baseny i materace w kształcie uwielbianego przez dzieci jednorożca 

to hit nadchodzącego lata. Fantazyjny, kolorowy basen w kształcie jednorożca 

to basen, brodzik i fontanna w jednym. Żeby uruchomić spryskiwacz wystarczy 

podłączyć wąż ogrodowy. Bajkowe kolory, tęczowe skrzydła, ogon i grzywa, 

przyjemny materiał oraz fontanna sprawią, że basen Jednorożec stanie się 

ulubionym miejscem zabaw dla każdego dziecka. 

 

Zalety dmuchanego basenu Jednorożec Intex: 

● wytrzymały materiał – wysoka odporność na uszkodzenia i przetarcia 
● miękkie, dmuchane ścianki boczne i brak twardych elementów sprawiają, że 

basen jest niezwykle bezpieczny – chroni dzieci przed urazami 
● łatwy i szybki montaż bez użycia narzędzi 
● piękne kolory i kształt jednorożca sprawią, że basenik polubią zarówno dzieci 

jak i ich rodzice 
● fontanna-spryskiwacz umieszczona na ogonie – to jeszcze więcej frajdy z 

zabawy w basenie i dodatkowe źródło ochłody 
● świetnie sprawdzi się w ogrodzie czy na tarasie 

Wystarczy tylko napompować basen, napełnić go wodą i cieszyć się z chwil 
spędzonych na wodnej zabawie. 

 
W zestawie 4w1 znajduje się: 

 
1. Basen dmuchany Jednorożec #57441NP 

w bajecznych tęczowych kolorach, z wbudowanym spryskiwaczem 
 

● wymiary: 272 x 193 x 104 cm 
● pojemność: 151 l 
● wysokość lustra wody: ok. 17 cm 
● materiał: PCV 0,28 mm 
● waga: 2,94 kg 



 

 

 
2. Podłączenie do węża ogrodowego 

do wygodnego uruchomienia wodnej fontanny 
 

3. Zestaw naprawczy 
łatka, która pozwala na szybką naprawę uszkodzonego basenu 

4. Instrukcja obsługi w języku polskim 

 
Polecamy szeroki wybór oryginalnych akcesoriów do zabawy w 
wodzie oraz chemii basenowej. 
 

ODPOWIEDZI NA NAJCZĘŚCIEJ ZADAWANE PYTANIA 
Do jakiej wysokości należy wypełnić basen wodą? 
Ze względów bezpieczeństwa basen należy wypełnić maksymalnie w 80% 
pojemności. 
 
Dla dzieci w jakim wieku przeznaczony jest basen? 
Basen jednorożec ze spryskiwaczem przeznaczony jest dla dzieci już od 2 roku 
życia. 
 


