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Dmuchany park wodny Happy Hop - Ośmiornica

link do produktu: https://sklep.bilardkaz.pl/1690-dmuchany-park-wodny-happy-hop-osmiornica.html

6 933491 903564 >
Cena:

3 960,00 zł brutto

Nr referencyjny: 9356N
Stan: Nowy

Cechy produktu
Producent

HappyHop

Wymiar zamku

480 cm x 515 cm x wys. 240 cm, powierzchnia: 24,72 m2

Maksymalne obciążenie 135 kg ( 3 dzieci)
Maks. waga 1 dziecka

45 kg

Maks. wzrost dziecka

150 cm

Wiek dziecka

3-10 lat

Materiał

Trwały materiał PVC, podwójnie obszywany laminowanymi,
nylonowymi nićmi

Certyﬁkaty

Wszystkie dmuchańce Happy Hop są certyﬁkowane i zgodne z
normami bezpieczeństwa: EN71, RoHS, GS, CE, EMC, BS. Dmuchawa
posiada certyﬁkat TÜV.
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Opis produktu
Dmuchany park wodny Happy Hop - Ośmiornica
Już w tym sezonie twoja rodzina i przyjaciele pozazdroszczą ci nadmuchiwanego parku wodnego.
Dwie zjeżdżalnie dają podwójną zabawę, ścianka wspinaczkowa pozwoli poczuć się dzieciom jak zdobywcy szczytów, a armatą wodną można wyrównać rachunki
;). Ponadto uroczy styl niegroźnej ośmiornicy złapie za serca twoje pociechy.
Nadchodzące upały nie będą stanowić problemu. Nadmuchiwany park wodny skutecznie ochłodzi i przypadnie do gustu najmłodszym.
Zastosowana tkanina oxford 420D, certyﬁkowana przez ASTM, zapewnia większe bezpieczeństwo. Zatem zrelaksuj się i pozwól dzieciom i wnukom wpaść w wir
zabawy. Gwarantujemy zabawę na wiele godzin i radość rodziców na zadowolone pociechy.
Jego rozłożenie zajmuje jedynie 5 minut!
W trakcie użytkowania dmuchawa musi pracować cały czas - zamek pozostaje nadmuchany dzięki ciągłemu przepływowi powietrza
Atrakcje:
Mega zjeżdżalnia z natryskiem
Basen
Armatka wodna
Ścianka do wspinania
Stożek do rzucania ringów
Tunel do czołgania

ZESTAW ZAWIERA:

Nowy, zamek dmuchany

Bardzo wydajną, elektryczną dmuchawę
• AC 220-240 V
• W3E, 430-450 W
• IPX 4 (odporna na wodę)
• 50 Hz - certyﬁkat TÜV/GS (TÜV Rheinland)

Nylonową, torbę przenośną

Śledzie kotwiczące

Zestaw naprawczy

1 zestaw spryskiwacz i adapter
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Całość zapakowana w ładne, oryginalne opakowanie, które nadaje się na prezent
Wymiary opakowania: 80x45x43 cm
Waga: 27,4 g

DO KAŻDEGO DMUCHAŃCA DOŁĄCZAMY SUPER GRATIS:

Magiczny zestaw do puszczania baniek mydlanych

Aby poznać zalety posiadania własnego dmuchańca, kliknij TUTAJ
Jako regionalny dealer marki HappyHop oferujemy serwis gwarancyjny producenta i - jako jedyni w Polsce - własny, gwarancyjny i
pogwarancyjny serwis zakupionego u nas sprzętu.
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