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DMUCHANE JACUZZI
OGRODOWE BASEN NETSPA
PYTHON
CENA:

3 999,00 PLN
CZAS WYSYŁKI: 24 GODZINY
Producent: Poolstar
Numer katalogowy: basen Python
Kod EAN: 3700691416506

OPIS PRZEDMIOTU
Przedstawiamy Państwu:
Jacuzzi ogrodowe renomowanej francuskiej marki NetSpa o wyjątkowo ekskluzywnym wyglądzie i najwyższej
staranności wykończenia. Design nawiązuje do skóry węża, co zapewnia oryginalność i gwarantuje że Państwa jacuzzi
będzie naprawdę wyjątkowe.
Innowacyjna ośmiokątna konstrukcja prócz niepowtarzalnego wyglądu zapewnia również większą ilość miejsca niż
baseny o tradycyjnych kształtach co daje olbrzymi komfort i chwile relaksu dla 5 czy nawet 6 osób!
Ten basen ogrodowy łączy w sobie aż 3 funkcje: zapewnia komfortowy masaż bąbelkami, ﬁltruje wodę oraz podgrzewa
ją nawet do 42stopni! To czyni z niego pełnowartościowe spa ogrodowe, które dodatkowo można łatwo przestawić w
inne miejsce, schować, a przy tym jest w bardzo przystępnej cenie!
To jacuzzi ogrodowe idealnie sprawdzi się w ogrodach, gdzie niekoniecznie jest wystarczająco miejsca na duże,
stacjonarne spa ogrodowe. Jego największym atutem jest mobilność i kompaktowe rozmiary. Dodatkowo, dzięki
zintegrowanej pompie rozłożenie tego basenu możliwe jest nawet w 15minut!
Oferowane przez nas jacuzzi ogrodowe można w łatwy a przede wszystkim szybki sposób spakować, schować, lub nawet
przewieźć w inne miejsce! Będzie rewelacyjnym zaskoczeniem podczas odwiedzin rodziny, jak również świetnym
udogodnieniem wakacyjnych podróży.

Co wyróżnia oferowane przez nas baseny ogrodowe z jacuzzi?

3 funkcje w jednym w basenie !
Masaż, Filtracja, Ogrzewanie
Dzięki dyszom ustawionym w układzie 360stopni i bardzo wydajnej pompie o mocy 650W, nasze jacuzzi ogrodowe
zapewnia idealne rozmieszczenie i moc bąbelków do komfortowego masażu.
Ta sama pompa jednocześnie podgrzewa wodę nawet do 42stopni, dzięki czemu można się cieszyć ogrodowym spa nie
zważając na pogodę!
W każdym z naszych basenów woda jest również na bieżąco ﬁltrowana, dlatego korzystanie z nichto czysta przyjemność!

Jacuzzi ogrodowe ﬁrmy NetSpa to 100% bezpieczeństwa:
-Blokada panelu sterowania
-ochrona przed przegrzaniem (woda do 42stopni)

-podwójnie izolowany elektryczny układ grzewczy
-3 rodzaje ochrony przed przepływem zwrotnym
-basen zamykany pokrowcem dołączanym w zestawie!

Instalacja basenów ogrodowych NetSpa zajmuje tylko 15minut!

Wymiary i specyﬁkacja techniczna:
Zewnętrzne: 185 x 185 x H 70cm
Wewnętrzne: 145 x 145 x H 70cm

Pojemność wody: 850l
Waga pustego: 30 kg
Dysze powietrzne: 130
Zewnętrzne wykończenia: Laminowane PVC z efektem imitującym skórę węża
Wewnętrzne wykończenia: PVC z perłowym efektem
Podłoga: Mata z tkaniny syntetycznej
Pokrowiec: Laminowane PCV z aluminiowymi wykończeniami

Moc bąbelków: 650 W
Moc ﬁltracji: 40 W
Wydajność ﬁltracji: 2006 l/h
Moc podgrzewania wody: 1500 W
Szybkość podgrzewania: 1.5°C – 2.5°C/h
Maksymalna temperatura: 42 °C

Zestaw zawiera:
1. Basen
2. Zewnętrzną pompę 3w1 (ﬁltrowanie, podgrzewanie do 42stopni, ﬁltracja) + służy również do nadmuchania basenu
3. Pokrywa utrzymująca ciepło i chroniąca przed opadami
4. Specjalna wzmocniona powłoka a'la skóra węża wraz z zintegrowaną matą podłogową
5. Filtr+ nakręcany pojemnik na ﬁltr
6. Zestaw naprawczy - 2 łaty z orginalnego materiału
7. Wąż do napompowania basenu
8. Wąż odpływowy
9. Zakrętki dysz (w przypadku odłączenia pompy) - 2 szt

Gwarantujemy, że zakupione w naszym sklepie jacuzzi ogrodowe dostarczy Państwu 100% satysfakcji,
niezapomnianych chwil relaksu i radości!
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