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Link do produktu: https://styrobasen.pl/basen-nietypowy-o-wym-wewnetrznych-5-85x3x1-5m-p-563.html

Basen nietypowy o wym.
wewnetrznych 5,85x3x1,5m
Cena brutto

4 750,00 zł

Cena netto

3 861,79 zł

Dostępność

Na zamówienie

Czas wysyłki

3 dni

Opis produktu
Przykład basenu nietypowego ze schodami wewnętrznymi lub zewnętrznymi
Niecka prostokątna o głębokości 150 cm.
Wymiary zewnętrzne: 635x350 cm
Wymiary wewnętrzne: 585x300 cm
Pojemność basenu: 26,32 m3
Zakres dostawy:
bloczek 200x25x25 cm - 60 szt, + ewentualne bloczki na schody
zatyczka bloczka górna - 24 szt.
zatyczka bloczka dolna - 24 szt.
U=0,29W/m2K
Poniżej podajemy przykładowe zestawienie kosztu basenu:
1. Bloczki styropianowe o dł. 2 m na nieckę basenu w ilości 60 szt. 4086 zł + bloczki na schody jeżeli maja być zrobione z
bloczków
2. Skimmery 2 szt - koszt 340 zł x 2 szt. = 680 zł
3. Dysze + przepusty murowe 105 zł x 3 szt. = 315 zł
4. Lampy kompletne ledowe na najmocniejszą żarówką LED 30W 550 x 2 szt = 1100 zł
5A. Pompa wraz z filtrem polecam - super filtr Syrius 500 + pompa standardową pompa Saturn 10 m3/h w cenie 2100 zł lub
super filtr Syrius 500 z bardzo dobra pompa Discovery w cenie 2500 zł
6. Instalacja pcv (rury, trójniki, kolanka, króćce + klej) ok. 500-700 zł. Cenę orientacyjna - dokładna ilość wyliczona zostanie w
zależności od umiejscowienia osprzętu.
6. Geowłóknina pod folię 600 zł
7. Kątowniki pod mocowanie folii 25 zł/m x 10m = 250 zł + ewentualnie schody 7m
8. Folia - tutaj jest wiele rodzajów foli i kolorów od 36 zł/m2 do 150 zł m2. Koszt od ok. 2300 zł do 7000 zł

Produkt posiada dodatkowe opcje:
Wyposażenie w folię basenową: Brak , Folia Izofol 1,5mm niezbrojona niebieskia zgrzana do płachty (+ 4 700,00 zł ), Folia
EPDM niebieska o gr. 1,5mm 3 rolki 90m2 (+ 5 600,00 zł )
Wyposażenie w zestaw filtrujący: Brak , Fitr Batory 600mm z pompą Saturn 13m3/h 230V (+ 2 250,00 zł ), Filtr Syrius Top
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600mm z pompą Saturn 13 m3/h 230V (+ 2 200,00 zł )
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