
 

 

 

 

 Dmuchane centrum zabaw Tęcza #57453 

 
 
Dmuchane place zabaw 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. 

 
Aquapark we własnym ogrodzie? To możliwe! Wodne Centrum Zabaw Tęcza to 
dwa połączone ze sobą baseny z mnóstwem gier i atrakcji, które zapewnią dzieciom 
długie godziny fantastycznej rozrywki. Najmłodsi mogą nie tylko pluskać się w 
wodzie, ale też korzystać ze zjeżdżalni i prawdziwej fontanny oraz poćwiczyć 
zdolności manualne grając w ringo i rzucając piłeczkami do specjalnych, kolorowych 
obręczy.  
 
W chłodniejsze dni dmuchany plac zabaw świetnie sprawdzi się jako suchy basen 
dla dzieci, który zapewni im bezpieczną przestrzeń do zabawy. 

Zalety wodnego centrum zabaw Intex Tęcza: 

● wykonany z wytrzymałego winylu przetestowanego pod kątem odkształceń i 
nacisku wody, który zapewnia doskonałą wytrzymałość i trwałość, a 
jednocześnie odporność na uszkodzenia mechaniczne i na promieniowanie 
UV 

● miękkie, dmuchane ścianki boczne i brak twardych elementów sprawiają, że 
basen jest niezwykle bezpieczny – chroni dzieci przed urazami 

● wzmocnione, odporne na przetarcia dno basenu 
● wbudowany zawór spustowy pozwalający na łatwe odprowadzanie wody przy 

użyciu węża ogrodowego 
● piękne tęczowe kolory sprawią, że basenik polubią zarówno dzieci jak i ich 

rodzice 
● dodatkowe gry i atrakcje, które zapewnią dzieciom godziny fantastycznej 

rozrywki 

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

 
W zestawie znajdują się: 

 
1. Dmuchane centrum zabaw Tęcza #57453 

dwa połączone baseny z mnóstwem atrakcji, które zapewnią najmłodszym 
godziny świetnej zabawy 
 



 

 

● wymiary: 297 x 193 x 135 cm 
● pojemność: 227 + 201 l 
● wysokość lustra wody: ok. 25 i 17 cm 
● materiał: PCV 0,28 mm 
● waga: 7,5 kg 

 
2. Zjeżdżalnia z miękkim lądowiskiem 

miękka, dmuchana poduszka do lądowania dla bezpieczeństwa i przyjemności 
korzystania z zjeżdżalni 

 
3. Fontanna – tęczowa brama wodna 

jeszcze więcej wodnego szaleństwa i ochłody w ciepłe dni 
 

4. Dwa kolorowe tory 
do puszczania piłeczek 
 

5. Cztery obręcze 
do rzucania piłeczek 
 

6. Ringo 
kolorowe, dmuchane pierścienie do rzucania do celu 
 

• ilość: 4 sztuki 
 

7. Kolorowe piłeczki 
 

• ilość: 6 sztuk 
 

8. Podłączenie do węża ogrodowego 
do wygodnego uruchomienia wodnej fontanny 
 

9. Zawór spustowy 
do łatwego opróżniania basenu 
 

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

11. Instrukcja obsługi w języku polskim 

 
Polecamy szeroki wybór basenów dziecięcych oraz oryginalnych akcesoriów do 
zabawy w wodzie. 
 

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. 
 


