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Profesjonalni designerzy stworzyli nową generację 
naszych renomowanych Badu Jet. Atrakcyjny i 
sportowy wygląd łączy się z zaawansowanym 

technologicznie materiałem i obsługą urządzenia.

                          zastępca 
Speck Pumpen prezentuje:

�

�

�

Badu Jet Impulse
                              zastępca Badu Jet Swing
                              zastępca Badu Jet Action

Badu Jet Active pozostaje bez zmian w naszej 
ofercie, jednak Badu Jet Standard nie będzie już 
produkowany. 

Dobra wiadomość dla sprzedawców jest taka, że 
zmniejszenie ilość oferowanych towarów, nie 
wpłynie na ich różnorodność. 

Niezależnie, czy będziesz używał nowych Badu Jet, 
jako atrakcyjny, podwodny masaż powietrzny czy 
sportowe wyzwanie podczas pływania, zapewnią Ci 
nowe, ekscytujące doświadczenia w Twoim basenie!

(BaduJet Impulse) (Badu Jet Swing) (BaduJet Action)

Pompa 21-81/31G
21-81/32G

21-81/32RG
21-81/33G

Przepływ(m3/h) 40/40 58/54 75

Napięcie (V)
3N~ 400
1~ 230V

3N~ 400
1~ 230V

3N~ 400

Moc pobierana P1

(kW)
2,10/2,30 3,30/2,90 3,80

Moc oddawanaP2

(kW)
1,60/1,60 2,60/2,20 3,00

Ciśnienie przepływu
przy dyszy (bar)

0,90/0,90 1,10/1,00 1,00

Prędkość przepływu
przy2moddyszy

(m/s)
1,10/1,10 1,20/1,15 1,40

Maks. ciśnienie
masażu (bar)

1,20/1,20 1/1 2

Ilość dysz ośrednicy
40 mm

1/1 1/1 2

Dyszaobrotowa
(stopnie)

60 60/60 60

Waga (kg)
*z teleskopem

3~ /1~

36/41/ 39*)/44*)
3~ /1~

52/52/55*)/55*)
3~

54/60
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Nadeszła nowa generacja 

        Badu Jet:

Sportowy i elegancki design nowych Badu Jet 
sprawia, że nasz basen staje się jeszcze 
bardziej elegancki i atrakcyjny.

Wykonana z wysokiej jakości plastiku 
obudowa oferuje doskonałą odporność i 
solidność. Specjalna powłoka, dająca białe, 
błyszczące wykończenie, zwiększa odporność 
na zarysowania, zapewnia wysoką odporność 
na promieniowanie UV i odporność 
chemiczną.

Z praktycznego punktu widzenia, gładka, 
odporna na brud powierzchnia gwarantuje 
idealny wygląd przez lata.

Nowe Badu Jet są odpowiednie d o wszystkich 
basenów w ziemi. Do basenów nadziemnych 
noga teleskopowa zapewnia niezbędną 
stabilność. Pompa samozasysająca jest 
wliczona w cenę i zapewnia łatwą obsługę na 
jednorazowe odpowietrzenie i napełnianie 
urządzenia na wiosnę lub podczas 
uruchamiania.

Dysze mogą obracać się wokół 60 stopni we 
wszystkich kierunkach. Kontrolują również przepływ 
wody. Regulując wyłącznik zasilania, musujące 
bąbelki powietrza mogą być wprowadzone do 
strumienia wody.Drugi włącznik aktywuje lampy LED, 
które są wbudowane w każde urządzenie. Klienci 
mają wybór między białym a kolorowym 
oświetleniem. Na zakończenie warto dodać, że węże 
do masażu i inne dodatki są dostępne jako 
wyposażenie dodatkowe w naszej obecnej ofercie.

Rysunek wymiarowy (w mm)

www.basenhurt.pl



 


