AUTOMATISCHE BODEMZUIGERS
DERBY VAC

De Derby Vac voor aansluiting op de skimmer van opzetzwembaden.
De Derby Vac heeft een groot vacuüm voor het opzuigen van het
vuil. Zeer eenvoudig te installeren. Minimale pomp van 0,37 kW.
Inclusief 8 m slang.
Art.nr.
Model bodemzuiger
HRAK767-B Derby Vac.

Prijs
€ 94,-

LIL SHARK

De Lil Shark is ontwikkeld voor aansluiting op de skimmer van
(opzet)zwembaden. De Lil Shark heeft een dubbele rij ronde borstels
het loswerken van vuil en een groot vacuüm voor het opzuigen van
het vuil. De Lil Shark reinigt een pad van ca. 25 cm breed, zonder het
water te vertroebelen. Zeer eenvoudig te installeren. Minimale pompcapaciteit 6 m³/uur. Inclusief 9,5 m slang en accessoires.
Art.nr.
Model bodemzuiger
PGW8000-B Lil Shark.

Prijs
€ 308,-

KREEPY KRUISER PRO

De Kruiser Pro is de nieuwste ontwikkeling inzake een onderhoudsvrije werking. Geen gereedschap nodig, eenvoudig op de skimmer
aan te sluiten en in enkele minuten op “kruissnelheid”. Wordt geleverd met een debietmeter, regelklep en deflector wiel. De Kruiser Pro
heeft slechts 1 bewegend deel; de Kreepy flapper, en is hierdoor uitzonderlijk betrouwbaar. Minimale pompcapaciteit 6 m³/uur. Inclusief
10 m flexibele slang in segmenten.
Art.nr.
Model bodemzuiger
GK60430-B Kreepy Kruiser Pro.

Prijs
€ 258,-

SAND SHARK

De Sand Shark reinigt op 2 manieren; eerst schrobt hij de bodem van
het zwembad, waarbij hij hardnekkige vuildeeltjes losmaakt met zijn
rijen kleine rubberen schrobbers, waarna hij de resten afzuigt naar
het filtersysteem. Het SmartTrac sturingssysteem stuurt de stofzuiger
in elke hoek van het zwembad. Wordt geleverd met een debietmeter,
regelklep en 10,3 m slang. Minimale pompcapaciteit 10 m³/uur.
Art.nr.
Model bodemzuiger
PGW7900-B Sand Shark.

Prijs
€ 381,-

AQUACLEAN PLUS

De AquaClean Plus is een autonome elektrische zwembadreiniger
die het bad in een record tijd schoonmaakt dankzij het AquaSmart
elektronische systeem met 3 reinigingscycli van 1, 1½ of 2 uur voor
de reiniging van bodem, wanden en waterlijn. De AquaClean Plus
heeft een interne timer, “filter vol” indicatie, verstelbare aanzuigopeningen en een lange kabel van 18 m. De AquaClean Plus is eenvoudig te reinigen door de van bovenaf te openen filterbak. Met laagspanningsmotor 29 VDC en transformator 230/29 Volt. Vermogen:
210 W. Gewicht 7,5 kg. 2 jaar garantie.
Art.nr.
Model bodemzuiger
Prijs
HACLP05-C AquaClean Plus met 18 m kabel, 230/29 V. € 1191,-

Advies verkoopprijzen per 15/03/2018 exclusief 21 % BTW.

