
CENNÍK 
AUTOMATICKÉ BAZÉNOVÉ VYSÁVAČE 

AQUABOT S2 – 50  DOLPHIN SPRING  DOLPHIN E10 

● čistí dno bazéna  ● čistí dno do výšky 40 cm ● čistí dno do výšky 40 cm 

● pre bazény do max. 6 x 3 m ● pre bazény do max. dĺžky 7m  ● pre bazény do max. dĺžky 8m 

● ľahko prístupný filtračný kôš ● čistiaci  3-hod. program ● čistiaci  1,5 hod. program 

● čistiaci  1 a 2-hod. program ● optimálna teplota 18 – 32°C ● optimálna teplota 18 – 32°C 

● optimálna teplota 13 – 35°C ● dĺžka kábla 15 m  ● dĺžka kábla 12 m 

● dĺžka kábla 15 m  ● prefiltrovaný objem vody ● prefiltrovaný objem vody 

       17 m³/hod.   15 m³/hod. 

 

Pôvodná cena: 694,-€   Pôvodná cena: 890,€  Pôvodná cena: 890,-€ 

AKCIA: 499,-€   AKCIA: 590,-€   AKCIA: 720,-€ 

 

 

Bazénový svet, Rádiová 49, 821 04 Bratislava, tel. 02/4821 3511, www.bazenovysvet.sk , všetky ceny sú uvedené vr. DPH, 
platnosť do 31.12.2019.  



CENNÍK 
AUTOMATICKÉ BAZÉNOVÉ VYSÁVAČE 

 AQUABOT S2 – 50   Modrý vysávač TORNAX RT 2100 

     Vhodný pre fóliové bazény a bazény s oceľovou 

 ● čistí dno bazéna   stenou, nevhodný na obkladačky. 

 ● pre bazény do max. 6 x 3 m   ● čistí dno bazéna   

 ● ľahko prístupný filtračný kôš   ● pre bazény do 7 x 3,5 m odporúčame  

 ● čistiaci  1 a 2-hod. program   (max.do 8 x 4 m) 

 ● optimálna teplota 13 – 35°C   ● Smart-Motion-systém-efektívne kefy 

 ● dĺžka kábla 15 m    ● ľahko odnímateľný filtračný kôš 

      ● čistiaci 2-hod. program 

 Pôvodná cena: 694,-€    ● dĺžka kábla 14 m   

 AKCIA: 499,-€    

       Pôvodná cena: 865,-€ 

      AKCIA: 690,-€ 

 

Bazénový svet, Rádiová 49, 821 04 Bratislava, tel. 02/4821 3511, www.bazenovysvet.sk , všetky ceny sú uvedené vr. DPH, 
platnosť do 31.12.2019.  



 
 

CENNÍK 
AUTOMATICKÉ BAZÉNOVÉ VYSÁVAČE 

 
 Biely vysávač POWER 4 

 
Robotický vysávač so zabudovaným filtračným 
systémom, na čistenie bazénového dna a stien  
až po vodnú hladinu.  

● pre bazény max. do 10 x 5 m 

● umývateľný a vymeniteľný filtračný kôš 

● čistiaci 2-hodinový program 
 

TECHNICKÉ ÚDAJE: 
 filtračný kôš 5 my 

 PVC kefy pre všetky typy bazénov 
 Swivel systém proti pretočeniu kábla 
kvalitný PVC pásový pohon 
 kábel 16 m 

      

       

Pôvodná cena: 790,-€ 

AKCIA: 690,-€ 

Modrý vysávač TORNAX RT 3200  
 
  

Kompaktný elektrický vysávač na dno a steny, 
pre všetky typy bazénov a povrchov. 

●pre bazény do 7x3,5m (odporúčame),max.do 9x4 m 

● moderný dizajn s priehľadným horným krytom 

● jednoduchá manipulácia - veľké madlo 

● ľahká údržba filtračného koša 
● čistiaci 1,5-hodinový program 
 

TECHNICKÉ ÚDAJE: 
filtračný kôš 100 my 
riadiaci box 
počet motorov 2 
 kábel 16,5 m 
 
 
 

Pôvodná cena: 1.051,-€ 

AKCIA: 829,-€  

 
 
 
 
 
 
 

Bazénový svet, Rádiová 49, 821 04 Bratislava, tel. 02/4821 3511, www.bazenovysvet.sk , všetky ceny sú uvedené vr. DPH, 
platnosť do 31.12.2019.  



CENNÍK 
  BAZÉNOVÉ VYSÁVAČE VORTEX 

Sivý vysávač VORTEX OV 3400 s vozíkom 
Spoľahlivo vyčistí bazén pomocou inovatívnej Vortex technológie, s pohonom 2 kolies. Vhodný pre  
všetky typy bazénov. 
● pre bazény max. 12 x 6 m 
● Lift systém – vytlačí vodu z vysávača ešte pred jeho zdvihnutím, a tak značne uľahčí jeho vybratie z 
   bazénu 
● filtračný kôš 5 l - ľahko vyberateľný a jednoduchý na údržbu 
● kompaktný transportný vozík 
● 1 čistiaci cyklus: dno+steny+hladinová linka 150 min.  
   

TECHNICKÉ ÚDAJE:   
 filtračný kôš 100 my  
 riadiaci box  
 kábel 18 m 
 počet motorov 3  
 výkon čerpadla 16 m³/hod   Pôvodná cena:  1.250 ,-€ 

     AKCIA:  990,-€  
 

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

platnosť do 31.12.2019.  



CENNÍK 
AUTOMATICKÉ BAZÉNOVÉ VYSÁVAČE 

Biely vysávač CYCLONX Pro RC 4370 s vozíkom 
Vhodný pre privátne bazény s rovnými stenami, pre všetky tvary a povrchy bazénov. Inovatívna 
cyklónová technológia pre silný a konštantný sací výkon. 
● pre bazény max. 10 x 5 m 
● extra široký sací otvor vo veľkosti 22 mm pre optimálny čistiaci výkon 
● filtračný indikátor ukáže, kedy je potrebné filtračný kôš vyčistiť 
● kryt filtračného koša je ľahko odnímateľný a jednoducho sa čistí 
● kompaktný transportný vozík 
● 2 čistiace programy: 1,5 hod. – čistenie dna 
                       2,5 hod. – čistenie dna, steny a úrovne hladiny 

TECHNICKÉ ÚDAJE:  
 filtračný kôš 100 my  - Push´n go – jednoducho vyberateľný 
 riadiaci box  
 kábel 15 m 
 počet motorov 2 
 výkon čerpadla 16 m³/hod 

   Pôvodná cena: 1.421,-€ 

   AKCIA:  1.125,-€ 
 
 

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

platnosť do 31.12.2019.  



CENNÍK 
 AUTOMATICKÉ BAZÉNOVÉ VYSÁVAČE S POHONOM 

 DVOCH KOLIES 

Modrý vysávač VORTEX Pro RV 4550 2 WD s vozíkom a diaľkovým 
ovládaním 

Inteligentný  bazénový vysávač, s pohonom 2 kolies a s diaľkovým ovládaním, čo umožňuje ovládanie 
robota pomocou ruky. Extrémne silná rotácia  vo vnútri filtračného koša zabezpečí, že nečistota nasávaná 
cez široký nasávací otvor sa neukladá na steny filtra. Inovatívna cyklónová technológia pre silný a konštantný  
sací výkon. Vhodný pre všetky povrchy  bazénov.  
● pre bazény max. 15 x 7 m 
● až o 30% väčší výkon oproti klasickým bazénovým vysávačom 
● Lift systém – vytlačí vodu z vysávača ešte pred jeho zdvihnutím a uľahčí jeho  
   vybratie z bazénu, jeho hmotnosť sa tak zníži o 20% 
● 6  čistiacich programov 60/90/120 min. len dno, 120/150/180 min. dno+steny+vodná linka 
● diaľkové ovládanie, kompaktný transportný vozík 
● 3-ročná záruka 

TECHNICKÉ ÚDAJE:  Pôvodná cena:  2.163,-€ 

 filtračný kôš 100 my  AKCIA:  1.645,-€ 
 riadiaci box 
 kábel 21 m 
 počet motorov 2 
 výkon čerpadla 16 m³/hod. 

 
 

 Bazénový svet, Rádiová 49, 821 04 Bratislava, tel. 02/4821 3511, www.bazenovysvet.sk , všetky ceny sú uvedené vr. DPH, 
platnosť do 31.12.2019.  



CENNÍK 
  BAZÉNOVÉ VYSÁVAČE VORTEX S POHONOM 

 VŠETKÝCH ŠTYROCH KOLIES 

Biely vysávač VORTEX Pro 4WD RV 5470 s vozíkom 
Spoľahlivo vyčistí bazén pomocou inovatívnej Vortex technológie. S pohonom všetkých 4 kolies  
zvládne všetky prekážky, akými sú napr. schody. Vhodný pre všetky povrchy  a tvary (keramika, fólia,  
polyester, zosilnené PVC, potretý betón). 
● pre bazény max. 12 x  m 
● Lift systém – vytlačí vodu z vysávača ešte pred jeho zdvihnutím, a tak značne uľahčí jeho vybratie z 
   bazénu 
● kompaktný transportný vozík 
● 7 čistiacich programov, 2 programy sú predprogramované: dno 90 min. a dno+steny+hladina 150 min. 
● Swivel systém proti pretočeniu kábla  

● 3-ročná záruka   Pôvodná cena: 1.954,-€ 

TECHNICKÉ ÚDAJE:   AKCIA:  1.460,-€  

 filtračný kôš 100 my  
 kefy Contact+  
 riadiaci box 
 počet motorov 3 
 kábel 18m 
 výkon čerpadla 16 m³/hod. 

 

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

platnosť do 31.12.2019.  



CENNÍK 
  BAZÉNOVÉ VYSÁVAČE VORTEX S POHONOM 

 VŠETKÝCH ŠTYROCH KOLIES 

Modrý vysávač VORTEX Pro 4WD RV 5500 s vozíkom a diaľkovým ovládaním 
Spoľahlivo vyčistí bazén pomocou inovatívnej Vortex technológie. S pohonom všetkých 4 kolies zvládne všetky 
prekážky, akými sú napr. schody. Extrémne silná rotácia vo vnútri filtračného koša zabezpečí, že nečistoty 
nasávané cez otvor sa neusadia na stenách filtra, čistiaci výkon ostáva stabilný od začiatku do konca doby 
vysávania. Vhodný pre všetky povrchy  a tvary bazénov (keramika,fólia,polyester,zosilnené PVC,potretý betón). 
● pre bazény max. 15 x 7 m 
 ● Lift systém – vytlačí vodu z vysávača ešte pred jeho zdvihnutím, a tak značne uľahčí jeho vybratie z  
    bazénu 
● riadenie s ukazovateľom plnosti filtračného koša  
● nastavenie intenzity čistenia 
● kompaktný transportný vozík 
● 7 čistiacich programov, rozmanité programy: dĺžka trvania od 90-120 min., nastaviteľné v 30 min.intervaloch 
    dno, hladinová linka, dno+steny+hladinová linka 
● Swivel systém proti pretočeniu kábla 
● Bezpečnostný systém: ochrana pred vyjdením na plytčinu, pred fungovaním nasucho, elektronická ochrana 
   motora 
● Senzor „Activ Motion“ zabraňuje prevráteniu vysávača 
● diaľkové ovládanie 
● 3-ročná záruka 

      Pokračovanie na druhej strane. 
 

 
 
 

 

Bazénový svet, Rádiová 49, 821 04 Bratislava, tel. 02/4821 3511, www.bazenovysvet.sk , všetky ceny sú uvedené vr. DPH, 
platnosť do 31.12.2019.  



 
CENNÍK 

 BAZÉNOVÉ VYSÁVAČE VORTEX S POHONOM 
 VŠETKÝCH ŠTYROCH KOLIES 

 
 

Modrý vysávač VORTEX Pro 4WD RV 5500 s 
vozíkom a diaľkovým ovládaním 

 
TECHNICKÉ ÚDAJE:  
 filtračný kôš 100 my 
  kefy Contact+ 
  riadiaci box 
  počet motorov 3 
 kábel 21 m 
  výkon čerpadla 16 m³/hod. 
 

 
Pôvodná cena: 2.596,-€ 

AKCIA: 2.079,-€ 
 
      
 
       
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  
 

      
     

       

 
 

 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
   

Bazénový svet, Rádiová 49, 821 04 Bratislava, tel. 02/4821 3511, www.bazenovysvet.sk , všetky ceny sú uvedené vr. DPH, 
platnosť do 31.12.2019.  


