
• Příslušenství pro řadu Vortex • Accessories for Vortex range

• Čistí dno
• Technologie Vortex
• Vybaveno snadno přístupným filtračním košem
• Integrovaná sběrná lišta
• Minimální spotřeba energie
• Výkon pumpy 11 m³/h
• Filtrační plocha 630 cm²
• Délka kabelu 18 m
• Čištěná šířka 21 cm

• Cleans the bottom
• Technology Vortex
• Equipped by easy- access filtration basket
• Integrated collecting bar
• Minimum energy consumption
• Pump output 11 m³/h
• Filtering surface 630 cm²
• Lengh of cable 18 m
• Width of cleaning area 21 cm

Maximální rozměr bazénu 10 x 5 m
Maximum dimension of pool 10 x 5 m

Vhodné pro všechny povrchy bazénu
Suitable for all types of pool surfaces

Vhodné pro jednodušší tvary bazénů
Suitable for simple types of pool shapes

Vhodné pro jednodušší tvary baz. dna
Suitable for simple types of pool bottoms

• Vortex 1 • Vortex 1

Vortex 1 | Vortex 1 cena Kč €

606931 E Vortex 1 6,0 12 699,-

Příslušenství | Accessories cena Kč €

W1175A B Filtrační vak 100 mic (pro začátek sezony)
Filtration bag 100 mic, large filtration (at the beginning of season) 0,05 1 001,-

W1186A B Filtrační vak 20 mic (pro normální provoz)
Filtration bag 20 mic, fine filtration (at common pool operation) 0,05 1 083,-

W1536A B Pryžové kartáče (1 ks – na 1 robota je potřeba 2 ks)
Rubber brushes (1 pc – for 1 cleaner is needed 2 pcs) 0,50 1 050,-

W1566A B Super kartáče (1 ks – na 1 robota je potřeba 2 ks)
Super brushes (1 pc – for 1 cleaner is needed 2 pcs) 0,30 2 100,-

W0727A B Pěnové kartáče (1 ks – na 1 robota je potřeba 2 ks)
Foam brushes (1 pc – for 1 cleaner is needed 2 pcs) 0,20 525,-

Příslušenství | Accessories cena Kč €

W1200A B Filtrační vak 20 mic (pro normální provoz)
Filtration bag 20 mic, fine filtration (at common pool operation) 0,05 1 365,-

W1584A B Filtrační vak 100 mic (pro začátek sezóny)
Filtration bag 100 mic, large filtration (at the beginning of season) 0,05 1 365,-

W1582A B Super kartáče (4 ks = obutí celého robota) – pro keramické bazény
Super brushes (4 pcs = brushes for whole cleaner) – for ceramic swiming pools 0,50 3 360,-

W1041A B Pěnové kartáče (1 ks – na 1 robota je potřeba 8 ks)
Foam brushes (1 pcs – for 1 cleaner is needed 8 pcs) 0,05 189,-

Příslušenství | Accessories cena Kč €

W2057A B Přísavková guma na kola Vortex (pro sklokeramické a jiné hladké povrchy)
Front wheel tyre (for tiled pools) 978,-

W2154A B Filtrační koš 60 mic (pro vysávání extra jemných nečistot)
Filtration basket 60 mic (for extra fine debris) 1 586,-

W1850D B Filtrační koš 100 mic (pro normální provoz)
Filtration basket 100 mic (at common pool operation) 1 586,-

W2155A B Filtrační koš 200 mic (pro začátek sezóny)
Filtration basket 200 mic (at the beggining of season) 1 586,-

W2465A B Ochranná plachta pro bazénové roboty (nový typ vozíku > Vortex 4 4WD)
Protective cover for pool cleaners (new type of caddy  > Vortex 4 4WD 1 470,-
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Automatické vysavače Vortex
Automatic cleaners Vortex
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