Síťka do hloubky
Silný hliníkový rám pro zvýšenou odolnost.
Tvarovaná hrana rámu usnadňuje odstraňování nečistot a pohyb síťkou v bazénu.
Silná polykarbonátová rukojeť.

Heavy Duty Leaf Rake
Exkluzivní sada bazénového příslušenství
Bazénový kartáč – ﬂexibilní
Teploměr neplovoucí
Síťka do hloubky
Hladinová síťka
ROTOVAC™ Trojúhelníkový vysavač

Strong aluminum frame for increased durability.
Contoured rim edge facilitates debris
removal and reduces resistance through water.
Strong polycarbonate handle.

Exclusive set of pool accessories
Flexible Wall Brush
Non-ﬂoating thermometer
Heavy Duty Leaf Rake
Heavy Duty Leaf Skimmer
ROTOVAC™ Pivoting Vacuum Head

Hladinová síťka
Silný hliníkový rám pro zvýšenou odolnost.
Silná polykarbonátová rukojeť.

Heavy Duty Leaf Skimmer
Strong aluminum frame for increased durability.
Strong polycarbonate handle.

Bazénový kartáč – ﬂexibilní
Šířka kartáče 46 cm.
Flexibilní hlavice kartáče umožňuje čištění i v rozích bazénu.
Extra štětiny pro snadné čištění.
Silná hliníková rukojeť.
Aretační klips umožňuje připojení k jakékoli standardní
teleskopické tyči.

Flexible Wall Brush
46 cm brush width.
Flexible back enables brushing into corners and around steps.
Extra bristles for efﬁcient cleaning.
Strong aluminum handle.
EZ-clip facilitates attachment to any standard telescopic pole.

Teploměr neplovoucí
Obsahuje provázek pro uchycení

Non-ﬂoating thermometer
Cord for attaching is included

ROTOVAC™ Trojúhelníkový vysavač
Nárazníková kola se štětinami.
Tělo vysavače je zatíženo, aby bylo neustále
v kontaktu s povrchem bazénu.
Otočná hlavice zabraňuje zamotání hadic.
Vhodné pro vakuové hadice 32/38 mm.

ROTOVAC™ Pivoting Vacuum Head
Bumper wheels with bristles.
Weighted body maintains constant surface contact.
Swiveling platform avoids hose entanglement.
Fits 32/38 mm vacuum hoses.

Vysavač ROTOTRAP Revolution
Rotující spodní kartáče aktivně sají nečistoty do vakuové hlavice.
Unikátní předﬁltr s jednoduchým systémem otevírání pro snadné
čištění a vyprazdňování nečistot.
Filtr se systémem twist-and-lock pro nečistoty z odolného
polykarbonátu.
Silná hliníková rukojeť.
Tělo vysavače je zatíženo, aby bylo neustále v kontaktu s povrchem
bazénu. Otočná hlavice zabraňuje zamotání hadic.
Vhodné pro vakuové hadice 32/38 mm.

ROTOTRAP Revolution
Rotating underside brushes actively drag nearby debris into
the vacuum head for efﬁcient cleaning.
Unique pre-ﬁlter design with user-friendly opening system for easy
cleaning and emptying of debris.
Simple twist-and-lock debris compartment cover in durable
polycarbonate material.
Strong aluminium handle attachment.
Weighted body maintains constant surface contact.
Swiveling hose cuff avoids hose entangelment.
Fits 32/38 mm vacuum hoses.

Teleskopická tyč – dvoudílná, zesílená
Teleskopická tyč 2,4 – 4,8 m
Jednoduchý systém nastavení délky „click-n-lock“.
Ergonomická rukojeť a zámek z tvarovatelného materiálu pro pohodlné uchopení.
Hliníková trubka s tloušťkou stěny 1,1 mm.

Telescopic pole two-pieces – strengthened

ZAMČENO

ODEMČENO

Plovoucí dávkovač-Revolution
Indikace množství chemické látky – indikátor postupně klesá, když se chemická látka rozpustí.
Tablety 75 mm – pojme až 5 tablet.
Zahrnuje provázek pro uchycení.

Chemical Dispenser With Reﬁll Indicator
Indicator gradually goes down when chemical
disolves.
Easy-to-use dosage adjustment ring control.
For 75 mm, holds up to 5 tablets.
Includes a securing cord.

HS 04032020

Telescopic pole 2,4 – 4,8 m.
Simple „click-n-lock“ length adjustment system.
Ergonomic grip and lock with over-mould material
for a comfortable grip.
Heavy-gage aluminium tube with 1,1 mm wall
thickness.

