
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                      

 

 

 

 

 

 

 

 

 

VORTEX 1 

Veľmi ľahký a kompaktný bazénový vysávač s inovatívnou Vortex-

technológiou. Extrémne silná rotácia vo vnútri filtračného koša 

zabezpečí, že nečistoty sú neustále v pohybe a tým sa dosahuje 

konštantne silná sacia sila. Vďaka veľmi nízkej váhe cca. 6 kg a 2 

držadlám je veľmi jednoduchá údržba vysávača. Filtračný kôš 200 my 

je možné vybrať stlačením jedného tlačidla a vyčistiť. Pri veľmi nízkej 

spotrebe energie spoľahlivo vyčistí v čistiacom cykle trvajúcom 2 

hodiny dno bazénu a je vhodný pre všetky typy a tvary bazénov. 

Technické údaje: riadenie primárne 230 V/ 50 Hz, sekundárne 30 V - 

75 W, kábel 18 m, pre bazény do veľkosti 10 x 5 m, vr. tašky na 

uskladnenie. 

 

  Akcia: 495,- € 
 

CyclonX Pro RC4370  

                                                                                                      

Inovatívna cyklónová technológia pre silný a konštantný sací výkon, 

extra široký sací otvor vo veľkosti 22 mm pre optimálny čistiaci 

výkon, systém na jednoduché vybratie filtračného koša 100 my, kryt 

filtračného koša sa dá ľahko vybrať a jednoducho vyčistiť, 6 

čistiacich programov „len dno“ (1,5 hod), „dno, steny a úroveň 

hladiny“ (2,5 hod), filtračný indikátor ukáže, kedy treba filtračný kôš 

vyčistiť, vrátane vozíka riadiaceho boxu a 15 metrového kábla. 

Vhodný pre privátne bazény s rovnými stenami, pre všetky tvary a 

povrchy bazénov do veľkosti 10 x 5 m. 

      Akcia: 924,- € 

CyclonX Pro RC4400 

Inovatívna cyklónová technológia pre silný a konštantný sací výkon, 

extra široký sací otvor vo veľkosti 22 mm pre optimálny čistiaci 

výkon, systém na jednoduché vybratie filtračného koša 100 my, kryt 

filtračného koša sa dá ľahko vybrať a jednoducho vyčistiť, 6 

čistiacich programov „len dno“ (1,5 hod), „dno, steny a úroveň 

hladiny“ (2,5 hod), filtračný indikátor ukáže, kedy treba filtračný kôš 

vyčistiť, vrátane vozíka riadiaceho boxu a 18 metrového kábla. 

Vhodný pre privátne bazény s rovnými stenami, pre všetky tvary a 

povrchy bazénov do veľkosti 12 x 6 m. 

      Akcia: 495,- €  
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 Elektrický bazénový robot 

VORTEX PRO 4WD RV5470  

Automatický bazénový vysávač konštantne spoľahlivo 

vyčistí bazén pomocou inovatívnej Vortex-technológie. S 

pohonom všetkých štyroch kolies zvládne všetky prekážky, 

ako napr. schody, s jedinečným Lift-Systémom, ktorý 

vytlačí z vysávača vodu pred jeho vyzdvihnutím, a tým 

značne uľahčí jeho vybratie z bazénu.  S veľkým, 

vyberateľným a ľahko čistiteľným  filtračným košom s 

kapacitou 5 litrov. S  kompaktným transportným vozíkom a 

riadením s možnosťou naprogramovania až 7 čistiacich 

cyklov. Vhodný pre všetky povrchy (keramika, fólia, 

polyester, zosilnené PVC, potretý betón) a tvary bazénov 

(pravouhlý, oválny, kruhový) do veľkosti 12 x 6 m.  

Technické údaje: filtračný kôš 100 my, kefy Contact +, 

výkon čerpadla 16 m3/h, napätie - riadiaca jednotka: 230 V 

/ 50 Hz, robot: 30 V, príkon 150 W, plávajúci kábel 18 m, 

predprogramované 2 čistiace programy: Dno bazénu (90 

min) a Dno bazénu, steny a hladinová linka (150 min) 

 

 

Bazénové vysávace Vortex 

s pohonom všetkých 4 kolies 
 

Elektrický bazénový robot 

RV 5500 VORTEX PRO 4WD  

Inteligentný automatický bazénový vysávač s inovatívnou 

Vortex-technológiou a technickou dokonalosťou. Extrémne 

silná rotácia vo vnútri filtračného koša zabezpečí, že 

nečistota nasávaná cez obzvlášť široký nasávací otvor sa 

neukladá na steny filtra a nemôže sa tak upchať a čistiaci 

výkon ostáva stabilný od začiatku do konca doby 

vysávania. S pohonom všetkých 4 kolies a s kinetickým 

diaľkovým ovládaním, ktoré umožňuje ovládanie robota len 

pohybom ruky. Riadenie s ukazovateľom plnosti filtračného 

koša, nastavenie intenzity čistenia, prispôsobenie 

čistiaceho programu tvaru bazénu. Jedinečný Lift-System 

vytlačí z vysávača vodu pred jeho vyzdvihnutím, a tým 

značne uľahčí jeho vybratie z bazénu.  

Patentovaný senzor ActivMotion, ktorý zabraňuje 

prevráteniu robota a urýchľuje čistiaci proces. 

Vhodný pre všetky povrchy (keramika, fólia, polyester, 

zosilnené PVC, potretý betón) a tvary bazénov (pravouhlý, 

oválny, kruhový) do veľkosti 15 x 7 m.  

Technické údaje: filtračný kôš 100 my, kefy Contact+, 

výkon čerpadla 16 m3/h, napätie - riadiaca jednotka: 230 V 

/ 50 Hz, robot: 30 V, príkon 150 W, penový plávajúci kábel 

21 m, predprogramované 2 čistiace programy: Dno bazénu 

a Dno bazénu, steny a hladinová linka   2.424,- € 
 

  1.351,- € 
         Akcia 

Bazénový svet, Rádiová 49, 821 04 Bratislava, tel. 02/4821 3511, www.bazenovysvet.sk , všetky ceny sú uvedené vr. DPH, platnosť do 31.3.2017 

 

http://www.bazenovysvet.sk/

