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Link do produktu: https://sklep.salenet.pl/basenik-na-kulki-p-623.html

Basenik na kulki
Cena brutto

270,00 zł

Cena netto

219,51 zł

Czas wysyłki

Szybka Wysyłka 24h

Opis produktu
Prezentowany w naszej ofercie mini basenik na kulki został zaprojektowany z myślą o najmłodszych użytkownikach. Produkt
wykonany jest z pianki o podwyższonej gęstości, dzięki czemu jest nie tylko bezpieczny, ale i trwały.
Ścianki mini basenu wykonane są z pianki o grubości 5cm, dno z pianki o grubości 4cm. Zastosowanie takiego rozwiązania
sprawia, że dziecko nie siedzi bezpośrednio na podłodze, dzięki czemu w trakcie zabawy jest mu ciepło i zmniejsza się ryzyko
przeziębienia.
W produkcji zastosowano najlepszej jakości materiały. Pianka produkowana jest na terenie kraju, jak również materiał dresowy
dostępny w kolorze grafitowego melanżu. Materiał, którym pokryty jest basenik składa się z dwóch części: pokrowca na
ścianki oraz pokrowca na dno, zapinanego na zamek. Każdy element materiału można zdjąć i wyprać w pralce automatycznej.
Po praniu materiał nie ulega skurczeniu, ani rozciągnięciu.
W zestawie z basenikiem znajdują się piłeczki o średnicy 7 cm w ilości 200 sztuk. Aktualnie w ofercie posiadamy aż 31 kolorów
do wyboru, a nasi klienci mogą stworzyć swój własny, indywidualny zestaw kolorystyczny.
Wymiary mini baseniku: wysokość: 40 cm, średnica zewnętrzna ok. 91 cm, średnica wewnętrzna ok. 81 cm, grubość ścianek
ok. 5 cm.
UWAGA: Istnieje możliwość dokupienia worka do przechowywania piłek takiego, jak ten widoczny na zdjęciu. W takim worku
mieści się do 300 szt. piłeczek o śr. 7 cm. Cena takiego worka to 6,50 zł.
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Basenik na kulki, cechy:
wykonany z pianki o podwyższonej gęstości,
ścianki baseniku z pianki o grubości 5 cm,
dno baseniku z pianki o grubości 4 cm,
wysokość: 40 cm,
pianka pokryta materiałem dresowym w kolorze: grafitowego melanż,
pokrowiec składa się z 2 elementów, jeden element na boki basenu, drugi na dno,
pokrowiec na dno zapinany jest na zamek,
możliwość prania pokrowca w pralce automatycznej w temperaturze 30 stopni,
materiały zastosowane w produkcji bezpieczne dla dzieci,
może służyć do zabawy i rehabilitacji,
solidny, trwały,
estetyczne wykonanie,
idealnie prezentuje się w każdym wnętrzu,
w zestawie 200 sztuk piłeczek o średnicy 7 cm,
piłeczki dostępne aż w 31 kolorach do wyboru,
idealny na prezent,
piłeczki pakowane są w estetyczną siateczkę.
Dane techniczne:
wysokość 40 cm
średnica zewnętrzna ok. 91 cm
średnica wewnętrzna ok. 81 cm
grubość ścianek ok. 5 cm
Zestaw składa się z:
1 - suchego basenu o średnicy ok. 91 cm i wysokości 40 cm
2 - piłeczek plastikowych o średnicy 7 cm w ilości - 200 szt.

Kolorystyka piłeczek:
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Przykładowe zestawy kolorystyczne:

Do każdego zakupionego towaru wystawiamy paragon lub na życzenie klienta fakturę VAT.

Produkt posiada dodatkowe opcje:
Worek na piłki: Nie , Tak (+ 6,50 zł )
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