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Zestaw do czyszczenia basenu
Bestway 58195
Cena

109,00 zł

Dostępność

Dostępny

Czas wysyłki

24 godziny

Numer katalogowy

2242

Producent

Bestway

Opis produktu
ZESTAW DO CZYSZCZENIA BASENU + AKCESORIA
Bestway 58195
Towar fabrycznie nowy
Pochodzi z polskiej dystrybucji
Szybka dostawa
KIJ Z WYMIENNYMI KOŃCÓWKAMI - w zestawie znajduje się regulowany kijek, który spełnia rolę rączki.
Możemy przyłączyć do niego jedną z dwóch końcówek: siatkę do wyławiania nieczystości, dzięki której przed
wejściem do wody możesz oczyścić ją z wszelkich zanieczyszczeń pływających po powierzchni, oraz końcówkę
odkurzacza, która po podłączeniu do niej węża ogrodowego wytwarza podciśnienie, powodujące wirowanie
wody. Za jej pomocą zbierzesz wszystkie zanieczyszczenia znajdujące się na dnie basenu do małej siateczki,
przyłączonej do końcówki.
DOZOWNIK CHLORU - pływak posiada specjalne regulowane pokrętło, dzięki któremu możemy kontrolować
uwalnianie chemii basenowej. Wykonany został z odpornego na promieniowanie UV tworzywa, które pozwoli na
wieloletnie użytkowanie. Jego lekkość powoduje, że swobodnie dryfuje rozpuszczając środki chemiczne po całej
powierzchni basenu.
PŁYWAJĄCY TERMOMETR – akcesorium pozwoli określić temperaturę wody w basenie grodowym. Termometr
może swobodnie unosić się na powierzchni wody i wyświetlać otrzymane wyniki zarówno w stopniach Celsjusza
jak i Fahrenheita. Został wykonany z niezwykle wytrzymałego tworzywa ABS, oraz posiada sznurek, dzięki
któremu możemy przytwierdzić go do dna basenu.
50 TESTERÓW PH – dzięki tym prostym w obsłudze i praktycznym testerom możesz sprawdzić poziom pH w
wodzie basenowej, dodatkowo określi on jej poziom chloru oraz zasadowość. Jest to z pewnością niezbędny
dodatek do każdego skutecznego zestawu basenowego. W zestawie znajduje się aż 50 testerów, dzięki czemu
możesz kontrolować parametry wody przez cały sezon!
Zawartość zestawu :
- Kij
- Siatka
- Końcówka odkurzacza
- Dozownik chemii
- Termometr
- Testery pH
- Łatki naprawcze
- Worek na zanieczyszczenia
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Na każdy towar wystawiamy paragon lub na życzenie fakturę VAT !
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