
Dmuchane centrum zabaw Wiosna #57444

Trampolina ze zjeżdżalnią

Dmuchane place zabaw Bestway 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  centrum  zabaw,  oblegane  przez  najmłodszych  na  każdym  festynie
i wszelkich  plenerowych  imprezach,  już  teraz  może  stanąć  w  Twoim  ogrodzie!
Wystarczy  rozłożyć  je  na  płaskiej  powierzchni,  zakotwiczyć  przy  pomocy
dołączonych  śledzi  i  podłączyć  dmuchawę,  która  automatycznie  napompuje
zabawkę w ok. 2 minuty.

Z przodu i z tyłu znajdują się wygodne wejścia do centrum, a boki zabezpieczone
są ściankami zrobionymi z gęstej siatki, która chroni dzieci przed przypadkowym
wypadnięciem i pozwalają rodzicom mieć je zawsze na oku. 

Zabawkę można rozstawić w ogrodzie,  a w chłodniejsze dni  przenieść do wnętrz
domu. Pozwoli to dzieciom wyszaleć i wyskakać się niezależnie od pogody.

Zalety dmuchanego centrum zabaw  Bestway Wiosna:

● wykonane  z  wytrzymałego  materiału  przetestowanego,  który  zapewnia
doskonałą wytrzymałość i trwałość, a jednocześnie odporność na uszkodzenia
mechaniczne.

● ścianki  z  siateczki,  miękka,  dmuchana  przestrzeń  do  skakania  i  szeroka
zjeżdżalnia  zapewniają  dzieciom  bezpieczną  zabawę  i   chronią  je  przed
urazami

● wzmocniony, odporny na przetarcia spód
● dołączona  dmuchawa  sprawia,  że  przygotowanie  zabawki  do  użytku  jest

naprawdę szybkie i bezproblemowe
● piękne kolory sprawią, że dmuchane centrum polubią zarówno dzieci jak i ich

rodzice

Wystarczy tylko rozłożyć i napompować centrum i cieszyć się z chwil spędzonych na
wspólnej zabawie.

W zestawie znajdują się:



1. Dmuchane centrum zabaw Wiosna #53310
dmuchana trampolina i zjeżdżalnia wyposażone w ścianki zrobione z gęstej
siateczki,  które  zwiększają  bezpieczeństwo  zabawy i  pozwalają  opiekunom
mieć dzieci zawsze na oku

● wymiary: 250 x 210 x 152 cm
● maks. obciążenie: 113 kg
● dla dzieci w wieku 3-8 lat
● łatwy  montaż  i  automatyczne  za  pomocą  dołączonej  dmuchawy

(pompowanie trwa około 2 min.)
● materiał: mocny winyl z powłoką PVC

2. Dmuchawę
która pozwoli szybko napełnić trampolinę powietrzem;  w trakcie użytkowania
dmuchawa  musi  pracować  cały  czas  -  plac  pozostaje  nadmuchany  dzięki
ciągłemu przepływowi powietrza.

3. Zestaw śledzi
by pewnie przytwierdzić dmuchane centrum do podłoża

4. Torbę transportową
do wygodnego transportu i przechowywania produktu

5. Zestaw naprawczy
łatka, która pozwala na szybką naprawę uszkodzeń

6. Instrukcja obsługi w języku polskim

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

ODPOWIEDZI NA NAJCZĘŚCIEJ ZADAWANE PYTANIA

Dla dzieci w jakim wieku przeznaczona jest zabawka?

Centrum  jest  przeznaczone  dla  dzieci  w  wieku  ok.  3-8  lat.  Jednocześcnie  ze
sprzeętu może korzystać 2-3 dzieci (maks. obciążenie to 113 kg)


