ODKURZACZE BASENOWE
SPRZEDAŻ
AUTORYZOWANY SERWIS

Hotel AQUARIUS SPA***** w Kołobrzegu

Z przyjenością przedstawiamy Państwu ofertę wysokiej klasy
odkurzaczy firmy Maytronics znanych powszechnie jako odkurzacze
Dolphin. Posiadamy w asortymencie różne modele przeznaczone
zarówno do zastosowań prywtnych jak i komercyjnych.
Dodatkowym atutem jest fakt, że poza sprzedażą prowadzimy również
autoryzowany serwis dla oferowanych urządzeń. Kupując u nas macie
pewność, że w razie jakichkolwiek problemów możecie liczyć na szybką
i fachową pomoc. Specjalnie przygotowany zespół, szkolony w siedzibie
firmy Maytronics w Izraelu, postawił w swoim działaniu na jakość,
fachowość i szybkość świadczonych usług.
Zdajemy sobie sprawę jak ważna dla naszych klientów jest niezawodna
i szybka reakcja. Stąd chcemy, aby założenie związane z szybkim
serwisem zamykało się w 48 godzinach
Rozpatrując indywidualne potrzeby klientów możliwe jest w trakcie
wydłużonej usługi serwisowej wyposażenie obiektu w odkurzacz
zastępczy. Oferujemy także nowatorskie rozwiązanie w branży
basenowej jakim jest wypożyczanie odkurzaczy.

Dolphin Moby
Zalecany dla basenów do 10m długości.
Czyści dno i narożniki basenu.
• Na wyczyszczenie całego basenu potrzebuje
zaledwie 2,5 godziny.
• Wewnętrzny worek filtracyjny zbierający piasek
i większe zanieczyszczenia.
• Program samoadaptacji, optymalizujący pokrycie
całej powierzchni basenu.
• Mały, lekki i łatwy w przenoszeniu.
• Wyposażony w szczotki kombinowane.
• 24 miesięczna gwarancja.

Dolphin Diagnostic Specyfikacja:
• Czas cyklu pracy - 2,5 godziny
• Długość kabla - 17 m
• Worek filtracyjny - Fine Micronic filtration
• Wydajność ssania - 16m³/h
• Zasilanie bloku silnika - 24V DC
• Zasilacz w wykonaniu - IP 54
• Prąd wyjściowy - mniej niż 30V DC

Cena: 999 EUR (netto)

Dolphin Dynamic Plus
Zalecany dla basenów do 12m długości.
Czyści dno, ściany oraz linię wody.
• Szczotki, ssanie i filtracja pomagają przeciwdziałać
nagromadzaniu się glonów i bakterii.
• Opatentowana obrotowa złączka zapobiega
skręcaniu się kabla.
• Bezprzewodowy pilot daje możliwość wyboru
pomiędzy automatycznym i manualnym (Joystick)
sterowaniem.
• Pilot sterujący daje także możliwość wyboru
parametrów pracy odkurzacza takich jak: czas cyklu
pracy, długość basenu, częstotliwość wchodzenia
na ściany oraz trybu czyszczenia (Ultraclean,
Lap pool and Waterline).
• Duży i bardzo dokładny worek filtracyjny.
• Zaawansowany napęd oparty na dwóch silnikach
zmiększa precyzję działania.
• Wskaźnik zapełnienia worka filtracyjnego zapewnia
jeszcze bradziej efektywną pracę.
• 24 miesięczna gwarancja.

Dolphin Dynamic Plus Specyfikacja:
• Czas cyklu pracy - 2, 3, 4 godziny
• Długość kabla - 20 m
• Worek filtracyjny - Ultra fine Micronic filtration
• Wydajność ssania 16m³/h
• Zasilanie bloku silnika - 24V DC
• Zasilacz w wykonaniu - IP 54
• Prąd wyjściowy - mniej niż 30V DC

Cena: 1 800 EUR (netto)

Dolphin Dynamic ProX 2
Zalecany dla basenów do 25m długości.
Czyści dno, ściany oraz linię wody.
• Solidna i wytrzymała konstrukcja pozwalająca na
dużą częstotliwość użytkowania w basenach publicznych.
• Wewnętrzny duży i bardzo dokładny worek filtracyjny
zatrzymujący większe zanieczyszczenia, piasek nawet
drobne pylaste zawiesiny.
• Pilot sterujący daje także możliwość wyboru
parametrów pracy odkurzacza takich jak: czas cyklu
pracy, długość basenu, częstotliwość wchodzenia
na ściany oraz trybu czyszczenia (Ultraclean,
Lap pool and Waterline).
• Opatentowana obrotowa złączka zapobiega
skręcaniu się kabla.
• Zmniejsza zużycie chloru, pomaga
w wyeliminowaniu glonów i bakterii.
• 24 miesięczna gwarancja.
Dolphin Dynamic ProX 2 Specyfikacja:
• Czas cyklu pracy - 4, 6, 8 godz
• Długość kabla - 30 m
• Worek filtracyjny - Ultra fine Micronic filtration
• Wydajność ssania - 17m³/h
• Zasilanie bloku silnika - 24V DC
• Zasilacz w wykonaniu - IP 54
• Prąd wyjściowy - mniej niż 30V DC

Cena: 2 400 EUR (netto)

Dolphin Wave
Zalecany dla basenów olimpijskich i dużych basenów
publicznych o dowolnym kształcie.
• Inteligentny system nawigacji pozwalający na dokładne
pokrycie całej powierzchni dna niezależnie od kształtu
niecki basenowej.
• System aktywnych szczotek z obrotowymi szczotkami
bocznymi odrywającymi zanieczyszczenia i glony nawet
w narożnikach basenu.
• Duża wydajność filtracyjna i siła ssawna (40m³/h) oraz
dwa łatwe do wymiany worki filtracyjne z dostępem
od góry.
• MMI (Maytronics Machine Interface): interaktywny
zaawansowany technicznie i przyjazny dla użytkownika
panel sterowania umożliwia pełną kontrolę parametrów
pracy oraz wewnęrzną diagnozę.
• Samodzielne wejście i zanurzenie w basenie.
• Pilot do sterowania manualnego.
• Zabezpieczenie przed przeciążeniem silnika.
• Zaprojektowany do długiej i nizawodnej pracy.
• Konstrukcja przystosowana do ciężkiej pracy
i pokonywania przeszkód z którymi nie radzą sobie
mniejsze odkurzacze.
• 24 miesięczna gwarancja.

Dolphin Dynamic Plus Specyfikacja:
• Długość kabla - 43 m
• Wydajność ssania - 40m³/h
• Szerokość ssania - 700mm
• Zasilanie bloku silnika - 38V DC

Cena: 6 800 EUR (netto)
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