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TÊN SP HÌNH ẢNH SP Giá  

Bể 58484 - 3m05x1m83x56cm  cá đại dương 

 

 

Bể 58484 - 3m05x1m83x56cm xanh dương 

 

 

Bể intex - 56494 kích thước 229cm x 56cm đáy bơm hơi bồng 
bềnh 

 

 

Hồ lục giác hải dương - Kích thước 191cm x 178cm x 56cm 
 

 

 

Bể 2m62 x 1m75 x 56cm 
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Bể 56471 - 1m61x1m61x1m14 

 

 

Bể 57408 - 1m55x1m12  
Bể bơi hình cây dừa được thiết kế đẹp mắt giúp bảo vệ bé yêu 

khỏi ánh nắng mặt trời. 
Những đồ chơi đáng yêu đi kèm sẽ cùng bé vui cười dưới bóng 

cây dừa mát rượi 
Sản phẩm phù hợp cho bé từ 1-3 tuổi. 
Có thể dễ dàng cất giữ và vận chuyển  

 

 

Bể tự đứng ko cần bơm 1m83 x  58cm 

 

  

Bể cầu vồng 1m68 x 46 cm 

 

  

Bể phản quang 

 

  

Bể 57425 - 1m47 cao thành 33cm  thú rừng 
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Bể 1m47 cao thành 33cm gấu pooh 

 

 

Bể 57407- 1m02 x 89cm 
Bể bơi hình cây nấm sặc sỡ và đẹp mắt. Dành  cho bé từ 1-3 tuổi. 
Đáy bể bồng bồng cùng các đồ chơi đi kèm tạo cho bé cảm giác 

thật thích thú trong những ngày hè nóng bức. 

 

 

Bể 57401 - 91cmx91cmx66cm dành cho trẻ từ 1-3 tuổi. Thiết kế 
đẹp mắt với nhiều màu sắc kết hợp với đáy bể bồng bềnh nâng đỡ 
bé. Trẻ có thể chơi đùa cùng 4 vòng phao đi kèm và nhiều đồ chơi 

nổi khác. 

 

 

Bể 58446 - 1m68x41cm 
Được đúc bởi 3 vòng nhựa vinyl vững chắc bên trong bơm bằng 

khí 
-Thể tích: 481lít 

 

 

Intex 58426 - 1m47x33cm 

 

 

Bể 59416 - 1m14x25cm 
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Bể viền vàng 1m47 x 33 cm 

 

  

Bể cá dại dương 1m32 x 25 cm 

 

  

Phao hình con hươu 

 

 

Phao hình con voi 

 

 

Bơm chân 68611 

 

 

Phao phi thuyền 
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Phao hinh thuyen cuop bien 

 

 

Phao hình cá ngộ nghĩnh 

 

 

Phao người lớn có tay cầm 

 

 

Phao nằm 

 

 

Phao bơi INTEX chính hãng nhiều màu sặc sỡ 
 

Chất liệu bằng nhựa VInyl mềm, bền 
 

Đường kính 51cm, có 3 kiểu để lựa chọn 

 

 

Phao bơi INTEX chính hãng nhiều màu sặc sỡ 
 

Chất liệu bằng nhựa VInyl mềm, bền 
 

Đường kính 91cm, có 3 kiểu để lựa chọn 
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Bóng chơi bãi biển 91cm 

 

155,000 

Bong choi bai bien 51cm 

 

 

Phao tay intex  

 

 

Ghế ngồi hình quả bóng 

 

 

Ghế ngồi có để chân 

 

 

Intex 57419  102х81cm 
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Intex 56568 
(206cm x 109cm) 

 

  

Intex 58915 
147cm x 33cm 

 

  

Intex 57424  
102х69 cm 

 

  

Intex 57412 
114*25 cm 

 

  

Intex 58426 
147cm x 33cm 

 

  

Intex 57422 
147cm x 33cm 
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Intex 59586 
73*58 cm 

 

  

Intex 56562 
130*107 cm 

 

  

Intex 58202 
119cm 

 

  

Soft-Sides My first Gym 

 

  

bể 81х66 cm 

 

  

 


