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material de limpeza ClearChoice

kit CleARChoiCe betão kit CleARChoiCe lineR

MAngueiRA flutuAnte

Mangueira flutuante de cor preta c/ 
filamentos dourados.

• Protecção contra os raios UV.
• Um terminal fixo e outro excêntrico. 

ref.ª desCrição
plf-400-0019 Mangueira 6 m

psl-400-8044 Mangueira 9 m

psl-400-8042 Mangueira 12 m 

psl-400-8043 Mangueira 15 m

plf-400-0029 Mangueira 25 m

plf-400-0037 terminal de mangueira 
(roscado/fixo)

kit-400-0005 kit-400-0006 

Aspirador de rodas escova 

Camaroeiro de fundo termómetro cromo

Analisador 

Mangueira
Clearchoice
12 m

Vara
telescópica
2 x 2,4m

Aspirador triangular escova 

Camaroeiro de superfície termómetro cromo

Analisador 

Mangueira
Clearchoice
12 m

Vara
telescópica
2 x 2,4m
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material de limpeza Clearchoice

material de limpeza profissional

• Aconselhado para uso profissional.
• Material com grande durabilidade
• Material muito resistente

gAMA CleARChoiCe

AsPiRAdoR
C/ RodAs
Clr-400-0097  

CAMARoeiRo
de fundo
Clr-400-8500     
preço por 12 unidades (1 caixa) 

CAMARoeiRo
de suPeRfíCie
Clr-400-0088    
preço por 12 unidades (1 caixa) 

EscoVA ModElo cUrVo
(45 cm)

Clr-400-8502    
preço por 12 unidades (1 caixa) 

VArA tElEscóPicA
2 x 2,40 m - 1,4 mm espessura

kok-400-0155 
preço por 12 unidades (1 caixa) 

MAngueiRAs RAinbow

ref.ª desCrição Comp.

plf-400-0052
Mangueira 
bicolor roxa e 
preta

6 m

plf-400-0053
Mangueira 
bicolor verde 
e preta

9 m

plf-400-0054 

Mangueira 
bicolor 
amarela e 
preta

12 m

Plf-400-0052 Plf-400-0053 Pfl-400-0054

Rainbow é uma nova gama 
de mangueiras, altamente 
resistente, produzidos numa 
base neutra + uma co-extrusão 
parcial. dê um novo ambiente à 
sua piscina, com vastas possibi-
lidades de cores!
- Mangueiras flutuantes de cores.
- Protecção contra os raios UV.
- terminal fixo e outro excêntrico.

estas mangueiras só se vendem em quanti-
dades de 30 unidades dos 3 modelos mistura-
dos. oferta do expositor.
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material de limpeza poolstyle

AsPiRAdoRes MAnuAis

  Psl-400-8001

Psl-400-0005

ref.ª desCrição
psl-400-8001 triangular 12

psl-400-0005 Manual 
standard 12

Clr-400-0084 triangular 
Clearchoice 6

AsPiRAdoR MAnuAl
BEndErVAc 

Aspirador universal ultra flexível, elevado 
desempenho na limpeza de cantos e 
curvas.
• Utilizado em piscinas de betão ou liner.
• com 12 rodas anti-corrosão.
• Adaptador 1 1/2 “ e 2”.
• Escova ao longo do aspirador.
• ligação à vara telescópica por clipe.
• 45 cm de largura.

frb-400-0007 

 
mpf-200-0001 

AsPiRAdoR MAnuAl MidAs
• Aspirador manual universal, para a limpeza da sua piscina.
• 32,5 cm largura + escovas laterais.
• caixa de 6 unidades

MAngueiRAs flutuAntes

• Mangueira com um terminal pivotante e outro fixo.
• cor azul.
• terminais azul escuro.

ref.ª desCrição
plf-400-0032 Mangueira flutuante   6 mt.  

plf-400-0033 Mangueira flutuante  9 mt. 

plf-400-0034 Mangueira flutuante   12 mt.  

plf-400-0035 Mangueira flutuante  15 mt. 

kit de liMPezA

o kit de limpeza inclui:
• 1 Escova, 1 camaroeiro, 1 Aspirador, 1 termómetro e 1 

Analisador de Cloro e ph.
• 6 unidades /caixa

 
psl-400-0165  

psl-400-8032  

enRolAdoR de MAngueiRA
• Mangueira não incluída.

clr-400-0084

!
oportunidade
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CAMARoeiRos de suPeRfíCie
Camaroeiros de superfície ajustáveis a varas telescópicas  com 
poliéster bastante durável, rede cor azul.

Psl-400-0009 Psl-400-0011 Psl-400-0047

ref.ª desCrição unid/Cx
psl-400-0009 standard 24

psl-400-0011 reforçado 24

psl-400-0047 com Vara 24

CAMARoeiRos de fundo

Camaroeiros de fundo com poliéster  bastante durável.
• rede em cor azul e branco.

ref.ª desCrição unid/Cx
psl-400-0013 standard 24

psl-400-0015 Cabo de alumínio 24
Psl-400-0013 Psl-400-0015

material de limpeza poolstyle

ref.ª dimensões espessura unid/Cx
kok-400-0078 2,40 a 4,80m 1,1 mm 20

kok-400-0079 1,80 a 3,60m 1,1 mm 20

psl-400-0043 1,20 a 3,60m 0,8 mm 20

VArAs tElEscóPicAs

kok-400-0078 kok-400-0079 Psl-400-0043

EscoVAs

escovas económicas e bastante resistentes.
• Modelos curvos e rectos em polipropileno. 
• Pêlo em aço para algas ou em polipropileno. 
• ligação clip.

Psl-400-8031

Psl-400-0019

Psl-400-0017

ref.ª desCrição unid/Cx
psl-400-8031 curva standard 45 cm 24

psl-400-0017 curva reforçado 24

psl-400-0037 Recta para algas 24

psl-400-0019 Muros anti-algas 120 Psl-400-0037

ref.ª desCrição
pls-700-0031 Barra telecópica 2,4 a 4,6 m

pls-700-0033 Barra telecópica 4,9 a 9,4 m

VArAs tElEscóPicAs PlAsticA
Psl-700-0031
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ref.ª desCrição unid/
/Cx

psl-400-0029 luxo branco 120

psl-400-0021 flutuante branco 12

psl-400-0054 flutuante animais 12

psl-400-0053 bóia flutuante 12

ref.ª unid/Cx
psl-450-8006 24

material de limpeza poolstyle

Psl-400-0029 Psl-400-0021 Psl-400-0053

por 12 
unidades 
oferta de 
expositor

Psl-400-0054 (ref. da unidade)

tErMóMEtros

doseAdoR flutuAnte

doseador de cloro 
flutuante para 
dissolução gradual do 
cloro - capacidade até 4 
pastilhas.

Clips
psl-401-0005 

Cabo
psl-401-0002 

escovas
psl-401-0007 

borrachas p/
varas telescópicas
psl-401-0018 

PeçAs sobResselentes

punho de aperto vara 
telescópica Clearchoice
kok-401-0012 

kit 4 rodas p/aspirador ko51Cs
kok-400-0074 

Clip-in p/escova 
inferior p/aspirador 
Clearchoice
kok-400-0080 

borrachas p/ varas 
telescópicas (3 partes)
psl-401-0010 
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net line tubo de 250 m
tou-400-0008 

lUVA dE liMPEzA
• luva em látex com superfície abrasiva para 

limpeza da linha d’água.
• não utilizar sobre liners com verniz 

específico.

material de limpeza

Pool’goM® 

psl-400-8562 

na enComenda 
de 36 Caixas, 

oferta do 
display e 

mais 6 bolsas 
net’skim 
grátis.

net skiM wAteRlily

oferta de 
expositor
na Compra

de 36 Caixas

um gesto simples e eficiente

• Melhora a qualidade da água tornando a lavagem do filtro menos 
frequente.

• Preserva a bomba de filtração pois funciona como um pré-filtro a 
montante da bomba.

• saco descartável p/ skimmer.
• sistema exclusivo net’ skim.
• Elástico no perímetro e gancho para prender no fundo do cesto.
• Adapta-se a todos os cestos com diâmetro até 24 cm.

netskim caixa com 12 bolsas
tou-400-0006 

net line

display com 36 caixas

net’line® é um produto desengordurante e 
desincrustante para a limpeza da linha de água. 

Pequeno investimento para um grande benefício

gel para aplicar na superfície da sua piscina

• A sua textura em gel facilita a aplicação, resultando numa linha de 
água limpa durante toda a temporada.

• É indicado para: liner, cerâmico, poliester.
• A sua utilização é muito simples: basta aplicar diretamente net’line 

® em paredes molhadas e deixar actuar por alguns minutos, de se-
guida, esfregar, se necessário, com uma esponja natural e enxaguar 
abundantemente. 

ofereça uma flor 
à sua piscina

Waterlilly...

... é um absorvente selectivo das substâncias 
e resíduos gordurosos da superfície da água 
das piscinas.
• colocar na superfície da água dentro do skimmer
• 1 Water lily = 1 mês de tratamento (aprox.)
• Purifica a água ao absorver resíduos gor-

durosos (ex: cremes e óleos solares) e 
resíduos da poluição atmosférica.

Waterlilly caixa com 6 unidades
tou-270-0001 

pool’gom® parece uma esponja mas 
é uma borracha mágica que elimina 
toda a sujidade e marcas presentes nos 
materiais plásticos.

• Eficiente na limpeza da linha de água e em 
todas as partes plásticas existentes à volta 
das piscinas e spas.

• Utilização sem qualquer tipo de detergente 
ou produto químico. basta humedecer um 
canto do Pool’gom® e utilizar.

• cada caixa de Pool’Gom® inclui 2 espon-
jas largas, para grandes superfícies e 3 
pequenas para limpezas minuciosas.

tou-400-0005  
Preço por unid./display (36 cxs.) 

display com 
24 unidades

display com 36 unidades

display com 36 caixas
caixa com 6 unidades

oferta de 
expositor
na Compra

de 24 unidades

oferta de 
expositor
na Compra

de 36 Caixas
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aspiradores

hayWard dolphin by maytroniCs zodiaC/polaris

fundo
e-vac 
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pro x2 
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mx8 

Pág. 232

aspiradores hidráulicos
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aspiradores hidráulicos hayward

CaraterístiCas téCniCas dv5000
tecnologia diafragma

Caudal mínimo 6m3/h

dimensão mangueira 12m

dimensão máx. da piscina 6mx12m

hay-200-0024 

entradas laterais adicionais 
removem detritos em apenas 
uma passagem.

A tecnologia diafragma permite um 
funcionamento tranquilo e eficiente 
durante anos.

a economia aliada à eficácia

• limpa automaticamente o fundo da sua piscina.
• funcionamento silencioso graças à tecnologia de 

diafragma.
• Utiliza o sistema de filtração já existente.
• instalação em poucos minutos, sem utilização de 

ferramentas.

limpeza sistémica em cada cm2 da piscina

• É adequado para todos os tipos de piscinas (betão, 
vinil e com azulejos) graças ao seu conjunto de 
acessórios fornecidos. duas ou três horas serão 
suficientes para limpar uma piscina.

• concepção das asas laterais   
• Melhora a aspiração de todo o tipo de resíduos 

(pólen, areia, pequenos ramos, folhas, etc.).  
• sistema de orientação automática AquaPilot®
• A sua deslocação em espirais (tecnologia 

AquaPilot®) permite-lhe nunca ficar bloqueado.
• Propulsão por turbina    
• sem rodas nem correias, eficácia notável e grande 

durabilidade.    
• Equipamento de limpeza silencioso  
• fácil de instalar (não requer ferramentas) e de 

utilizar (não é necessário esvaziar o saco de 
resíduos).    

• funciona sem compressor
• ligação à tomada de aspiração ou skimmer.  

AsPirAdor PoolVAc UltrA

aspirador poolvac ultra pro

hay-200-0066  

AsPirAdor dV 5000 

o seu exclusivo sistema de orientação 
AquaPilot® permite cobrir a totalidade do 
tanque sem descurar o menor recanto. 

o dV5000 limpa a sujidade com um 
elevado padrão de eficiência.
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aspiradores hidráulicos zodiac

AsPiRAdoR t5 duo

para piscinas enterradas, particulares, até 12m x 
6m, com fundos planos ou inclinações suaves.
 
eficiente: 
• o diafragma dia cyclone aumenta a potência de 

sucção em 40%.
• duo traction control: dois discos independentes que 

melhoram a mobilidade e a aderência.

simples e prático: 
• ligar directamente à tomada de aspiração ou ao 

skimmer e está pronto a funcionar.
• As mangueiras twist lock asseguram uma ligação 

segura, sem perda de sucção.
• com deflector anti-bloqueio para evitar escadas, 

cantos, etc.

garantia

3 anos

aspirador t5 duo

bar-200-0017 

CaraCterístiCas: 
- Potência mínima necessária - 3/4 hP
- 12 troços de 1m de mangueira
- com válvula de regulação 

automática de caudal e 
medidor de caudal

garantia 3 anos 
excepto mangueiras 
e diafragma

o aspirador hidráulico para uma limpeza extrema

• sistema de navegação X-drive: limpa todas as zonas 
da piscina.

• sistema de deslocação por correias para uma perfeita 
estabilidade e aderência.

• duas hélices de sucção e uma potente turbina de 
aspiração.

• novas mangueiras twist lock: ligação segura sem 
perda de aspiração.

• simples e fiável.

AsPirAdor MX8

tipos de piscinas

piscinas enterradas até 12 x 6 m.
formas: rectangulares, ovais, redondas e formas livres.
fundos: plano, inclinação suave, inclinação lisa e com 
desnível.
revestimentos: grés, liner, estrutura de poliéster, PVc 
armado, betão pintado.

CaraterístiCas téCniCas mx8
Comprimento da mangueira 12 secções de 1m
dimensões do aspirador (c x lar x Al) 41 x 19 x 22 cm

Peso do aspirador 3,07 kG 

superfície filtragem consultar

Potência mín. requerida da bomba filtragem 3/4 cV

Velocidade de deslocação 8 m/min. 8 m/min.

CaraCterístiCas: 
tecnologia | Hidráulica por aspiração
sistema de funcionamento | turbina de sucção e 2 hélices 
de aspiração
Ciclo de limpeza |  É recomendável uma filtragem de 6 
horas em 3 ciclos de 2 horas
deslocação | sistema X-drive
tipo de resíduos aspirados | finos, médios e grandes
possibilidade de utilização da piscina simultaneamente | sim

aspirador mx8

bar-200-0013 

Aspirador compatível com todos os tipos 
de revestimento
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limpeza impecável a um preço 
acessível.

• o seu desenho singular esconde uma 
concepção astuciosa: a sua armação 
fuselada dissimula um sistema de 
painéis filtrantes com uma porosidade de 
5 μ (patente exclusiva da AquaVac) que 
lhe garante uma limpeza perfeita da sua 
piscina.

• Para facilitar a manutenção, a parte 
superior da armação é articulada, o que 
lhe permite aceder ao interior do robô.

• limpará a sua piscina em menos de 2 
horas, o que lhe permite poupar tempo e 
energia.

• fácil de utilizar: não exige qualquer saco 
ou tubo exterior.

• inteligente: calcula a forma e o tamanho 
da sua piscina.

• limpa apenas o fundo.

roBô E-VAc

escovas

CaraterístiCas téCniCas e-vaC
Comprimento do cabo eléctrico  15 metros 

Porosidade da filtração 5 microns

Ciclo de funcionamento 2 horas

Calculador autónomo sim

Velocidade 16.76 m/minuto

caudal de aspiração 17m3/h

Carrinho de transporte sim

bloco do motor 24 V

Peso 9.75 kg

filtro interior do robô

Carro de transporte

robô e-vac

hay-200-0104  

robôs haywardsustentável

scp
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robôs hayward

robô e-vac pro

hay-200-0106  

tecnologia Quick Clean

• óptimo rendimento.
• com possibilidade de escolher circuito 

curto ou longo.
• design novo intuitivo.
• fácil manutenção.
• ideal para todo o tipo de superfícies.
• Baixa voltagem e baixo consumo de 

energia.

roBô E-VAc Pro

CaraterístiCas téCniCas evaC pro
Ciclo de funcionamento 90m/4h

Motor 24V

superfície de filtração 7420cm2

Peso 12,35kg

Velocidade  16,76m/h

tamanho do cabo 17m

Carrinho sim

Acesso ao painel 
filtrante pela 

parte superior.

fácil manutenção - o 
painel filtrante é 

fácil de retirar, fácil 
de limpar e fácil de 

reinstalar.

Carrinho 
ergonómico 
inCluído.

sistema de 
substituição

rápida dos rolos para 
uma manutenção 

simplificada.

robô eléctrico de limpeza de fundo, paredes 
e linha d’água.

o evacPro é um robô 
inteiramente automático, que 
lhe permitirá uma limpeza mais 
eficiente e económica.

garantia

  2+1 
anos

sustentável

scp
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robôs maytronics

inovações teCnolÓgiCas dos 
robots dolphin

• limpeza inteligente. sofisticado sistema 
de software para a limpeza da piscina.

• Mecanismo de contorno de obstáculos.
• sensor electrónico de paredes.
• Acesso fácil ao filtro, para uma melhor 

manutenção.
•duplo sistema de filtração para eliminar a 

sujidade.
• Válvula de libertação rápida, que melhora 

qualidade da água.
• Escovas  triplas  para  uma  melhor  

limpeza, escova de dupla velocidade 
patentada.

• dispositivo swivel patenteado para evitar o 
enrolamento do fio.

• fonte de alimentação digital 100–250V.
• novo controlo remoto de telefrequênciano 

modelo zenit 30.
• Protecção electrónica de motores.

esquema de uma piscina após duas horas 
de limpeza

zenit 10 zenit 30

sistema de filtração sem bolsa

2 tipos de cartucho incluídos:
– temporada alta: máxima qualidade de filtração.
– Primavera: Para o arranque da piscina.

escovas triplas
fonte de alimentação digital

• compensação de variação de tensão de 100-250 VAc
• leve – 1.8 kg.

zenit 10 e zenit 20
on/off.

zenit 30
• indicador de filtro:–“semi-cheio”–“cheio”
• Atraso programável de 1 ou 2 horas.

duplo selamento 
no bloco do motor

equipamento de teste
teste para averiguar o  estado do     
equipamento..

opção fontes de alimentação c/ relógios

ref.ª modelos

may-201-1191 zenit 10 e 20

may-201-1197 zenit 30

swivel
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robôs maytronics

may-200-0063  

gAMA zenit

zenit 10

recomendado para piscinas até 10m 
de comprimento

fácil manutenção e reparação profis-
sional

comprimento do fio - 18m fonte de alimentação digital

swivel - patente que evita 
automaticamente o enrolamento do 
fio.

2 tipos de cartucho incluídos: 
temporada alta: máxima qualidade de 
filtração. Primavera: Para o arranque 
da piscina.

duração do ciclo - 3 horas escovas combinadas para todo o tipo 
de superfície.

limpa fundos e meia cana Carro

Acesso fácil ao sistema de fitração Garantia 24 meses

may-200-0058  
zenit 20

Recomendado para piscinas até 12m 
de comprimento

2 tipos de cartucho incluídos: 
temporada alta: máxima qualidade de 
filtração. Primavera: Para o arranque 
da piscina.

limpa fundos, paredes e linha de água fácil manutenção e reparação profis-
sional

comprimento do fio - 18m escovas combinadas para todo o tipo 
de superfície.

swivel - patente que evita 
automaticamente o enrolamento do 
fio.

Carro

duração do ciclo - 2,5 horas Motor de tracção duplo

Escova extra activa fonte de alimentação digital

Acesso fácil ao sistema de fitração Garantia 36 meses

may-200-0061  

zenit 30

Recomendado para piscinas até 12m 
de comprimento

fácil manutenção e reparação profis-
sional

limpa fundos, paredes e linha de água escovas combinadas para todo o tipo 
de superfície.

comprimento do fio - 18m Motor de tracção duplo
swivel - patente que evita 
automaticamente o enrolamento do 
fio.

comando à distância - escolha de 
ciclos/programas de limpeza/tempori-
zador/direcção manual

duração do ciclo - 1,5/2,5/3 horas Carro

Escova extra activa

Acesso fácil ao sistema de fitração fonte de alimentação digital
2 tipos de cartucho incluídos: 
temporada alta: máxima qualidade de 
filtração. Primavera: Para o arranque 
da piscina.

Garantia 36 meses

exClusivo

sCp

roBô ElÉctrico dolPHin zEnit 10 cB

roBô ElÉctrico dolPHin zEnit 20 cB

roBô ElÉctrico dolPHin zEnit 30 cB

sustentável

scp
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robôs maytronics

benefícios do zenit 30 liberty

• Escova, aspira e filtra toda a piscina.
• Um programa de digitalização avançada que garante 

uma ótima cobertura com limpeza total em 1,5 horas 
ou menos.

• Um giroscópio com scan integrado que melhora ainda 
mais a eficiência, precisão e manobrabilidade.

• Um mecanismo de fuga aos obstáculos, que permite a 
operação contínua, livre de intervenções.

• o carregador de bateria fornece uma carga rápida e 
fácil em apenas três horas.

• controlo remoto com programas de limpeza 
selecionáveis e navegação manual.

• compartimento da bateria original integrado no 
bloco do motor, para minimizar o peso e simplificar o 
funcionamento.

• Escovas activas que permitem um desempenho mais 
avançado de limpeza.

• remoção intensiva de algas e bactérias, 
deixa a piscina com a água limpa, reduzindo 
significativamente a necessidade de produtos 
químicos.

• Abertura superior do compartimento do filtro para 
uma manutenção mais fácil e eficaz.

• nível duplo no sistema de filtragem; um ultra-fino 
para limpeza diária, que recolhe partículas mais 
finas e um mais amplo, para recolher folhas e outros 
detritos maiores. 

• controlo remoto sem fios com seleção de programas 
de limpeza 

roBô zEnit 30 liBErty
o robô de limpeza zenit liberty combina 
a liberdade de um dispositivo sem 
fios operado a pilha com um melhor 
rendimento de limpeza.

especialmente adequado para piscinas com formas 
irregulares e/ou características especiais na piscina, tais 
como fontes, colunas e outros obstáculos que possam 
impedir a livre circulação do cabo.

CaraterístiCas téCniCas liberty
duração do ciclo 1 / 1:15 / 1:30 horas

Peso 13.2kg

Velocidade de sucção 17m3 por hora

Voltagem da unidade do motor  24 Vdc

bateria digital -

garantia 36 meses (24 para a bateria)

robô zenit 30 liberty
may-200-0759 

novidade

2015

sustentável

scp
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robôs elétricos

CaraCterístiCas
duração do 
ciclo 1h30 

filtração Painel filtrante

escovas Escova activa, trabalha 2X's mais rápido para melhor limpeza e 
cuidado com o revestimento da piscina  

Alimentação novo transformador eléctrico com menor consumo de energia
Comprimento 
de cabo 12 m 

Peso 6,3 kg 

garantia 24 meses - limitada (motor/transformador eléctrico) 

Robô elÉtRiCo dolPhin zfun
Para piscinas de 
pequenas dimensões 
(até cerca  de 8m de 
comprimento), 
incluindo piscinas 
acima do solo.

zib z3i
Ciclo de limpeza 1 ciclo 2 h 1h/1h30/2h/2h30

filtração Painél filtrante com 
2 níveis de filtração

filtro multicartucho 
+ painel filtrante

escovas escovas activas

Alimentação novo tranformador eléctrico 
com menor consumo energético

Mangueira 18m

garantia 24 meses (limitados - motor/tranformador)

Programação semanal não sim

Comando não sim

indicador led não sim

vantagens zfun

limpa fundos e paredes.

manuseamento sem esforço 
• fácil acesso ao sistema de filtração no 

topo
• limpeza fácil e rápida 
• leve, fácil de manusear 

água cristalina 
• Escovagem activa: elimina algas e 

bactérias 
• sistema de filtração eficiente e fácil uso 
• Aspira tanto partículas finas, como detritos 

maiores de forma eficaz

tranquilidade
• confiabilidade comprovada – Maytronics é 

marca líder
• fácil manutenção e reparação rápida

roBôs ElÉtrico dolPHin z1B E z3i
vantagens z1b e z3i

limpa fundos e paredes. 

funcionamento sem esforço 
• fácil acesso ao topo do filtro - fácil de 

abrir.
• leve, fácil de manusear
• sistema de libertação de detritos impede 

que fique obstruído
• Evacuação de água rápida sem detritos 

resultados de limpeza incríveis  
• Acção de escovagem activa: 2 vezes 

mais rápida do que a velocidade 
normal, esfregando eficazmente a 
piscina para ajudar a remover as algas e 
bactérias 

• filtragem de dois níveis, para remover 
partículas finas e ultrafinas 

• cobertura completa de toda a 
superfície da piscina graças ao sistema 
Powerstream 

• recolha de detritos eficaz

tranquilidade
• confiabilidade comprovada – Maytronics é 

marca líder
• fácil manutenção e reparação rápida

Robô z1b

robô z3i

robô z1b
may-200-0013 

robô z3i
may-200-0014 

exClusivo

sCp
garantia

2 
anos

may-200-0159  

Para piscinas até 12 metros de comprimento

z3i - Controlo via bluetooth
controle o robô z3i através da Aplicação Mydolphin ™ para smartphone 
via Bluetooth. Prática para a programação dos ciclos de limpeza e 
controle manual à distância.

sustentável

scp
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robôs elétricos

Para piscinas até 10 x 5m
• filtro de grande capacidade com acesso ao topo do robô.
• limpeza e escovagem de fundo, paredes e linha de água.

rc 4450 cyclonX Pro

Para piscinas até 15 x 7m
• sistema de elevação: 20% menos esforço na saída de água.
• filtro indicador quando completo: indica quando o filtro precisa ser 

limpo.
• 6 ciclos de limpeza: fundo apenas e todas as áreas.
• controlo remoto kinetic flutuante com sistema de levantamento.

VortEX rV ™ 4550 Pro

Comparações téCniCas rC 4450 rv4550
dim. Máxima da piscina 10x5 15x7

Motores 2 3

limpeza da linha de água sim sim

débito da bomba 16m3/h 16m3/h

Mangueira 15m 21m

Ciclo de limpeza 2 ciclos 1h30/2h30 6 ciclos 1h30/2h30 (só fundos)  2h/2h30/3h (fundos, 
paredes e linha de água

Comando não sim

Carro de transporte não sim

filtração 100 100

robô vortex rv 4550 pro
bar-200-0041  

robô rC 4450 Cyclonix pro
bar-200-0039  

sustentável

scp
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robôs dolphin

dolPHin 2X2 Gyro

CaraterístiCas téCniCas dolphin pro x2
Recomendado para piscinas 
até 25m de comprimento

escovas combinadas para todo 
o tipo de superfície.

comprimento do fio - 30m
fonte de alimentação digital 
com temporizador e indicação 
de filtro de sucção

swivel - patente que 
evita automaticamente o 
enrolamento do fio.

Motor de tracção duplo

duração do ciclo -4/6/8 horas

comando à distância - 
selecção de ciclos/programas 
de limpeza/temporização/
direcção manual

filtração - duas bolsas, uma 
para detritos mais pequenos, 
outra para partículas maiores

giroscópio para assegurar 
uma limpeza melhor e  mais 
rápida

limpa fundos, paredes e linha 
de água

garantia por horas 
de utilização

Carro

dolPHin Pro X2

robot eléctrico dynamic prox2 +CCb
may-200-0055  

CaraterístiCas téCniCas dolphin 2x2 gyro
Recomendado para piscinas 
até 35m de comprimento

escovas combinadas para todo 
o tipo de superfície.

comprimento do fio - 40m
fonte de alimentação digital 
com temporizador e indicação 
de filtro de sucção

swivel - patente que 
evita automaticamente o 
enrolamento do fio.

Motor de tracção duplo

duração do ciclo -4/6/8 horas

comando à distância - 
selecção de ciclos/programas 
de limpeza/temporização/
direcção manual

filtração - duas bolsas, uma 
para detritos mais pequenos, 
outra para partículas maiores

giroscópio para assegurar 
uma limpeza melhor e  mais 
rápida

limpa fundos, paredes e linha 
de água

garantia por horas 
de utilização

Carro

exClusivo

sCp

robot dolphin 2x2+CCb
may-200-0052  

sustentável

scp
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