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Szybkie czyszczenie na co dzień

30 min.

40 min.

3 m (9,8 stóp)

3 m (9,8 stóp)

250

350

Pojemność 
filtra

Pojemność 
filtra

Głębokość 
czyszczenia

Głębokość 
czyszczenia

Czas pracy

Czas pracy

Baseny średnie 
i duże

Baseny średnie  
i duże

Moc 
znamionowa

Moc 
znamionowa

125506573

125506574

US – 9,903,133; 10,030,403 / EU – 002519769–0001 / US – D795,513
Zgłoszone do innych patentów.

CN – ZL 201530337434.6 / EU – 002672063–0005 / US – D862,818 
Zgłoszone do innych patentów.

W zestawie

Torba do 
przechowywania

W zestawie

Torba do 
przechowywania

Duży pojemnik na 
zanieczyszczenia

Unikalny otwór 
wlotowy zwiększający 
siłę ssania

Filtr o drobnych oczkach

Filtr standardowy

Wodoodporny 
przełącznik 
magnetyczny

Unikalny otwór 
wlotowy zwiększający 
siłę ssania

Wyposażone w szybki 
system spustowy

Wyposażony w szybki 
system spustowy

Otwieranie jednym 
przyciskiem

Wodoodporny
Przełącznik magnetyczny

Uchwyt ułatwiający 
usuwanie zanieczyszczeń

Worek filtracyjny o drobnych oczkach

WYJĄTKOWO 
DUŻY pojemnik na 
zanieczyszczenia

Łączy się ze 
standardowym kijem 
teleskopowym
(nie zawarto w zestawie)

Łączy się ze standardowym 
kijem teleskopowym
(nie zawarto w zestawie)

Odkurzacz basenowy  
z możliwością ładowania
Wydajne, bezprzewodowe 
urządzenie czyszczące

Odkurzacz baseno-
wy z możliwością 
ładowania
Szybkie i wydajne bezprze-
wodowe urządzenie czysz-
czące

Filtr 
standardowy

Filtr o drobnych 
oczkach

250 mikronów 160 mikronów

Zawiera 2 filtry

Filtr 
standardowy

Worek filtracyjny 
o drobnych 

oczkach

250 mikronów

Zawiera 2 filtry

50 mikronów
0,9 L, 024 gal

1,2L, 0,32 gal
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Łatwe  
w użyciu i 
bezproblemowe

3 m (9,8 stóp)

500

Moc czyszczenia, którą widać!
125506575

Głębokość 
czyszczenia

Baseny średnie i duże

Moc 
znamionowa

Pojemność 
filtra

75 min.

Czas pracy

3 L, 0,79 gal

W zestawie

Torba do 
przechowywania

Otwarty do czyszczenia 
ogólnego

PLISOWANY WKŁAD FILTRACYJNY, ŁATWO 
REGULOWANY W DWÓCH POZYCJACH

Zamknięty do czyszczenia  
z drobnych cząsteczek

Filtr o drobnych oczkach 
filtry plisowane

Standardowy filtr ze 
stali nierdzewnej

Opatentowany 
System podwójnej filtracji

System otwierania z pojedynczym zatrzaskiem

Wymienne wkłady filtracyjne

Wodoodporny przełącznik magnetyczny

EU-3744927
Zgłoszone do innych patentów.

Czyszczenie standardowe i czyszczenie  
z drobnych cząstek w jednym odkurzaczu. 
Szybkie i wydajne czyszczenie.

ODKURZACZ DO BASENÓW  
Z MOŻLIWOŚCIĄ ŁADOWA-
-NIA Z DWOMA FILTRAMI

Wysoka moc ssania

Duża objętość, kompleksowe czyszczenie

Unikalna konstrukcja głowicy odkurzacza 
Zanieczyszczenia są zasysane przez kanały boczne, 
w których koncentruje się siła ssania, aby zapewnić 
maksymalną wydajność.
Pojemnik na zanieczyszczenia jest przezroczysty, 
co umożliwia wizualne monitorowanie zebranych 
zanieczyszczeń podczas procesu czyszczenia.

Filtr o drobnych oczkach, plisowany, ma dużą powierzchnię 
zapewniającą dobrą filtrację. Wyłapuje drobny piasek i osad 
odkurzony z dna basenu. 

Łączy się ze 
standardowym kijem 
teleskopowym
(nie zawarto w zestawie)

Wyposażone w szybki 
system spustowy
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Duża objętość, kompleksowe czyszczenie
125506576

600

Pojemność 
filtra

3 m (9,8 stóp)

Głębokość 
czyszczenia

75 min.

Czas pracyMoc 
znamionowa

W zestawie

Torba do 
przechowywania

Baseny średnie 
i duże

Zawiera 3 filtry

Standardowy O drobnych 
oczkach

O bardzo 
drobnych 
oczkach

Wbudowany mechanizm bezpieczeństwa 
automatycznie zatrzymuje ostrza  
w przypadku zatkania urządzenia

Kółka na łożyskach kulkowych zapewniają 
łatwy poślizg na każdym rodzaju powierzchni 
basenu

Elastyczne końcówki ułatwiają 
czyszczenie zakrzywionych 
powierzchni basenu. Końcówki 
można zdemontować w 
celu czyszczenia w ciasnych 
miejscach

Bardzo szeroki korpus 51 cm/20 cali do 
dużych ilości liści i drobnych zanieczyszczeń

W 51cm/20 cali

W 21 cm/8 cali

Wodoodporny
Przełącznik 
magnetyczny

Automatyczny 
przełącznik ON/
OFF z czujnikiem 
wody

Solidny, obrotowy metalowy uchwyt 
można podłączyć do standardowego 
kija teleskopowego  
(nie zawarto w zestawie)

Dioda LED pokazująca  
stan urządzenia: gotowe 
do użycia/ w trakcie 
pracy/ zapchane/ wymaga 
naładowania

Szczotka pod spodem ułatwia usuwanie zanieczyszczeń

OPATENTOWANY 
WOREK Z WKŁADEM FILTRACYJNYM
Wymienny filtr z wkładem plisowanym 
wychwytuje drobny piasek i osad z dna basenu

Wysoka moc ssania

Wytrzymały, akumulatorowy 
odkurzacz basenowy o dużej 
pojemności
Do dużych ilości liści i drobnych zanieczyszczeń 
Wszechstronny odkurzacz spełniający wszystkie wymagania związane z czyszczeniem basenu

6,5L, 1,72 gal

FR – 3103844
Zgłoszone do innych patentów.

250 mikronów 75 mikronów 50 mikronów
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BWT Polska Sp. z o.o.
ul. Połczyńska 116, 01–304 Warszawa

 +48 22 533 57 00
 bwt@bwt.pl

F O R  Y O U  A N D  P L A N E T  B L U E

POLUB NASZ FAN PAGE  
NA FACEBOOK

OGLĄDAJ NAS 
NA YOUTUBE

OBSERWUJ NASZ
PROFIL NA LINKEDIN


