Sieťka na
povrch

Sieťka na
dno

Bazénová
kefka

Ručná kefka
OCEAN

6,40 €

8,70 €

7,20 €

9,50 €

Sieťka
na povrch
deluxe

Sieťka
na dno
deluxe

12,40 €

15,40 €

Sieťka
na povrch
s hliníkovou
tyčou 1,5 m
10,00 €

Kartáč na
čistenie
rohov
4,70 €

Kefka
na riasy

Ručná kefka
deluxe

Sada na
čistenie

11,00 €

5,60 €

4,70 €
Veľká kefa na dno

Sacia hubica na
bazénový vysávač
TRI deluxe
45,00 €

14,60 €
Sacia hubica na bazénový
vysávač VAC deluxe
šírka 33 cm

29,80 €
Sacia hubica na
bazénový vysávač

Hliníkové teleskopické tyče

hliníková, šírka 35 cm

1,8 – 3,6 m 30,00 €
2,4 – 4,8 m 36,00 €
3,7 – 7,5 m 63,80 €

76,00 €

Plávajúca hadica
d 38 mm 2,10 € /bm
d 32 mm 1,90 € /bm

OCEAN VAC 8000 rotujúca kefa

Magic Clean

Automatický bazénový
vysávač vrátane špeciálnej
sacej hadice d 38 s dĺžkou
10,0 m – vhodný pre bazény
do cca. Ø 7 m a 7 x 4 m, je
možné ovládať ju aj ručne
(potrebné zakúpiť
teleskopickú tyč)

Automatický bazénový
vysávač k pripojeniu na
skimmer (filtračné čerpadlo
od 6 m3/h), špeciálna
plávajúca hadica 9,6 m

250,00 €

310,00 €

Bazénový tester SCUBA II
Digitálne meranie 5 základných parametrov:
voľný chlór, celkový chlór, hodnota pH,
alkalita a stabilita (obsah kys. kyanurovej)

171,00 €

Easytest chlór/pH
rýchlotester,
50 prúžkov

11,90 €

Náhradné tabletky
DPD

Test-Set Poolcare OXA
titračná sada na zaručenú a
rýchlu kontrolu koncentrácie
aktívneho kyslíka (oblasť merania
0 - 30 mg/l, vhodné na meranie
koncentrácie Poolcare OXA

69,60 €

Pooltester chlór/pH
meranie pomocou tabletiek DPD

7,70 €

DPD No. 1
bllister 10 ks

1,30 €

DPD Phenolrot
bllister 10 ks

1,30 €

Bazénový svet, Rádiová 49, 821 04 Bratislava, tel. 02/4821 3511, www.bazenovysvet.sk , všetky ceny sú uvedené vr. DPH, platnosť do 31.12.2017

