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Dálkové
ovládání

Přístup k fi ltrům 
z vrchu

CleverClean Skenování Lehký

Čistění dna, stěn 
a vodní linie

Gyroskop Aktivní 
kartáč

Aktivní 
kartáč

Swivel

Filtrační vložky

Vozík StojanVozík

Filtrační koš Filtrační koš Duální fi ltrační 
koš

Ovládání pomocí 
smartphonu

Trafo s možností 
odloženého 

startu

Navigační systém 
PowerStream 

Mobility

Čistění dna a stěn 
do výšky 40 cm

Mělké bazény Filtrační sáček

Použité symboly



DOLPHIN GALAXY SPRING SUPREME M3 2001 2002 PLUS

Šířka čistící plochy 400 mm 400 mm 400 mm 380 mm 380 mm

Přefi ltrovaný objem vody 17 m3 / hod. 17 m3 / hod. 17 m3 / hod. 18 m3 / hod. 18 m3 / hod.

Délka kabelu 15 m 15 m 18 m 18 m 18 m

Počet kartáčů / z toho aktivní 2 / 0 2 / 0 2 / 0 2 / 0 4 / 0

Optimální teplota vody 18 – 32 °C 18 – 32 °C 18 – 32 °C 18 – 32 °C 18 – 32 °C

Doba čistícího cyklu 3 hodiny 3 hodiny 3 hodiny 3 hodiny 2-3-4 hodiny

Filtrační schopnost 70 μm 70 μm 70 μm 70 μm 70 μm

Vlastnosti



DOLPHIN SUPREME M4 GYRO SUPREME M5 GYRO E 10 E 20 S 300i

Šířka čistící plochy 380 mm 380 mm 400 mm 400 mm 400 mm

Přefi ltrovaný objem vody 17 m3 / hod. 17 m3 / hod. 15 m3 / hod. 15 m3 / hod. 17 m3 / hod.

Délka kabelu 18 m 18 m 12 m 15 m 18 m

Počet kartáčů / z toho aktivní 5 / 1 5 / 1 1 / 1 1 / 1 2 / 1

Optimální teplota vody 18 - 32 °C 18 - 32 °C 18 - 32 °C 18 - 32 °C 18 - 32 °C

Doba čistícího cyklu 2,5 hodiny 1,5-2,5-3,5 hodiny 1,5 hodiny 2 hodiny 1,5-2-2,5 hodiny

Filtrační schopnost 50/100 μm 50/100 μm 100 / 20* μm 100 / 20* μm 20/100 μm

Vlastnosti

* za příplatek * za příplatek

NOVINKANOVINKA NOVINKA



DOLPHIN SUPREME BIO W 20 3001 WAVE 100 2X2 PRO GYRO

Šířka čistící plochy 380 mm 400 mm 380 mm 380 mm 760 mm

Přefi ltrovaný objem vody 17 m3 / hod. 15 m3 / hod. 18 m3 / hod. 18 m3 / hod. 36 m3 / hod.

Délka kabelu 18 m 18 m 30 m 30 m 40 m

Počet kartáčů / z toho aktivní 5 / 1 4 / 0 2 / 0 4 / 0 4 /0 

Optimální teplota vody 18 - 32 °C 18 – 32 °C 18 – 32 °C 18 – 32 °C 18 – 32 °C

Doba čistícího cyklu 2-3-4 hodiny 1-3 hodiny 6 hodin 4-6-8 hodin 4-6-8 hodin

Filtrační schopnost 50/100/200 μm 70 μm 70 μm 70 μm 70 μm

Vlastnosti

NOVINKANOVINKA
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GALAXY

Ekonomický vysavač GALAXY je určen pro čištění rodinných 
bazénů. GALAXY automaticky setře, vyčistí a přefi ltruje 
nečistoty ve Vašem bazénu. Filtr o ploše 0,5 m2 přefi ltruje 
17 m3/h vody. Tímto zařízením odstraníte nečistoty ze dna 
bazénu, což se projeví na kvalitě vody a na nižší spotřebě 
chemikálií, zvláště chloru. Zařízení je absolutně nenáročné 
na obsluhu a údržbu. Po vložení do bazénu a následném 
zapnutí se o nic nemusíte starat, neboť se po ukončení 
3 hodinového čistícího cyklu sám vypne.

DOLPHIN GALAXY

DOLPHIN

Výhody:
• Určen k čištění dna bazénu a stěny bazénu do výše 40 cm
• Filtrační a čistící cyklus trvá 3 hodiny
• Malý, lehký a snadný na manipulaci
• Snadné použití a uvedení do provozu
• Nepotřebuje žádnou instalaci - nemusí být napojen 

na cirkulační okruh
• Vhodný pro bazény s rovným dnem
• Velká plocha fi ltračního sáčku

Teoretická rychlost pohybu 840 m / hod.

Teoretická čistící rychlost 336 m2 / hod.

Šířka čistící plochy 400 mm

Přefi ltrovaný objem vody 17 m3 / hod.

Hmotnost bez kabelu 8 kg

Primární napětí 230 / 50 V / Hz

Sekundární napětí 29 V DC

Délka kabelu 15 m

Swivel (otočný čep, který zabraňuje zakroucení kabelu) NE

Optimální pracovní teplota vody 18 - 32 °C

Doba čistícího cyklu 3 hod

Filtrační schopnost 70 μm

Dálkové ovládání/vozík/stojan NE / NE / NE

Počet kartáčů / z toho aktivní 2 / 0

Technické údaje:

Čistění dna a stěn 
do výšky 40 cm

Filtrační sáček
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Vysavač SPRING je určen pro čištění rodinných 
bazénů. Dolphin SPRING automaticky setře, vyčistí 
a  přefi ltruje nečistoty ve Vašem bazénu. Filtr 
o ploše 0,5 m2 přefi ltruje 17 m3/h vody. Tímto zařízením 
odstraníte nečistoty ze dna bazénu, což se projeví na 
kvalitě vody a na nižší  spotřebě chemikálií, zvláště 
chloru. Zařízení je absolutně nenáročné na obsluhu 
a údržbu. Po vložení do bazénu a následném zapnutí se 
o nic nemusíte starat, neboť se po ukončení 3 hodinového 
čistícího cyklu sám vypne.

DOLPHIN SPRING
Technické údaje:

Výhody:
•  Určen k čištění dna bazénu a stěny bazénu do výše 40 cm
•  Filtrační a čistící cyklus trvá 3 hodiny
• Tento model má SWIVEL - kabel s otočným čepem, který 

zabraňuje namotání kabelu
•  Malý, lehký a snadný na manipulaci
•  Snadné použití a uvedení do provozu
• Nepotřebuje žádnou instalaci - nemusí být napojen na 

cirkulační okruh
•  Vhodný pro bazény s rovným dnem
•  Velká plocha fi ltračního sáčku

Teoretická rychlost pohybu 840 m / hod.

Teoretická čistící rychlost 336 m2 / hod.

Šířka čistící plochy 400 mm

Přefi ltrovaný objem vody 17 m3 / hod.

Hmotnost bez kabelu 8 kg

Primární napětí 230 / 50 V / Hz

Sekundární napětí 29 V DC

Délka kabelu 15 m

Swivel (otočný čep, který zabraňuje zakroucení kabelu) ANO

Optimální pracovní teplota vody 18 - 32 °C

Doba čistícího cyklu 3 hod

Filtrační schopnost 70 μm

Dálkové ovládání/vozík/stojan NE / NE / NE

Počet kartáčů / z toho aktivní 2 / 0

SPRING

DOLPHIN

RING

Čistění dna a stěn 
do výšky 40 cm

Filtrační sáček

Swivel
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SUPREME

Malý a cenově dostupný vysavač SUPREME M3 je určen 
pro čištění rodinných bazénů. SUPREME M3 automaticky 
setře, vyčistí a přefi ltruje nečistoty ve Vašem bazénu. Filtr 
o  ploše 0,5 m2 přefi ltruje 17 m3/h vody. Tímto zařízením 
odstraníte nečistoty ze dna bazénu, což se projeví na 
kvalitě vody a  na nižší spotřebě chemikálií, zvláště 
chloru. Zařízení je absolutně nenáročné na obsluhu 
a údržbu. Po vložení do bazénu a následném zapnutí se
o nic nemusíte starat, neboť se po ukončení 3 hodinového 
čistícího cyklu sám vypne.

DOLPHIN SUPREME M3

DOLPHIN

Výhody:
• Určen k čištění dna bazénu a stěny bazénu do výše 40 cm
• Filtrační a čistící cyklus trvá 3 hodiny
• Malý, lehký a snadný na manipulaci
• Snadné použití a uvedení do provozu
• Nepotřebuje žádnou instalaci - nemusí být napojen 

na cirkulační okruh
• Vhodný pro bazény s rovným dnem
• Velká plocha fi ltračního sáčku

Teoretická rychlost pohybu 840 m / hod.

Teoretická čistící rychlost 336 m2 / hod.

Šířka čistící plochy 400 mm

Přefi ltrovaný objem vody 17 m3 / hod.

Hmotnost bez kabelu 9 kg

Primární napětí 230 / 50 V / Hz

Sekundární napětí 29 V DC

Délka kabelu 18 m

Swivel (otočný čep, který zabraňuje zakroucení kabelu) ANO

Optimální pracovní teplota vody 18 - 32 °C

Doba čistícího cyklu 3 hod

Filtrační schopnost 70 μm

Dálkové ovládání/vozík/stojan NE / NE / ANO

Počet kartáčů / z toho aktivní 2 / 0

Technické údaje:

M3

Čistění dna a stěn 
do výšky 40 cm

Filtrační sáček

Swivel Stojan
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2001

Automatický vysavač dna a stěn bazénu DOLPHIN 
2001 je určen pro bazény o velikosti do 12 m. Dolphin 
automaticky setře, vyčistí a přefi ltruje nečistoty ve 
Vašem bazénu. Vysoce výkonný jemný fi ltr přefi ltruje 
18 m3/h vody. Tímto zařízením odstraníte nečistoty ze dna 
a stěn bazénu, což se projeví na kvalitě vody a na nižší 
spotřebě chemikálií, zvláště chloru.

Dolphin má zabudovaný mikroprocesor se 
samoprogramovací schopností, což mu po krátkém 
„osahání“ bazénu umožní zvolit takový čistící cyklus, který 
bude nejvhodnější pro tvar a velikost Vašeho bazénu. Vyčistí 
nejen rovné plochy, ale také stěny až nad úroveň hladiny.  
Zařízení je absolutně nenáročné na obsluhu a údržbu. Po 
vložení do bazénu a následném zapnutí se o nic nemusíte 
starat, neboť se po ukončení čistícího cyklu sám vypne. Pro 
bazény s hladkým povrchem je možné k vysavači dokoupit 
speciální kartáče Wonder Brush.

DOLPHIN 2001

DOLPHIN

Výhody:
• Vyčistí dno, stěny i vodní linii
• Nový mikroprocesor s vylepšeným softwarem
• Vyznačuje se optimální a plynulou rychlostí, která 

eliminuje víření nečistot, což přispívá k dokonalému 
vyčištění dna bazénu

Teoretická rychlost pohybu 900 m / hod.

Teoretická čistící rychlost 350 m2 / hod.

Šířka čistící plochy 380 mm

Přefi ltrovaný objem vody 18 m3 / hod.

Hmotnost bez kabelu 9,4 kg

Primární napětí 230 / 50 V / Hz

Sekundární napětí 29 V DC

Délka kabelu 18 m

Swivel (otočný čep, který zabraňuje zakroucení kabelu) NE

Optimální pracovní teplota vody 18 - 32 °C

Doba čistícího cyklu  3 hod

Filtrační schopnost 70 μm

Dálkové ovládání / vozík NE / ANO

Počet kartáčů / z toho aktivní 2 / 0

Technické údaje:

Čistění dna, stěn 
a vodní linie

Filtrační sáček

Vozík
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2002

Automatický vysavač dna a stěn bazénu DOLPHIN 2002 
Plus je určen pro bazény o velikosti do 12 m. Dolphin 
automaticky setře, vyčistí a přefi ltruje nečistoty ve Vašem 
bazénu. Vysoce výkonný jemný fi ltr přefi ltruje 18 m3/h vody. 
Tímto zařízením odstraníte nečistoty ze dna a stěn bazénu, 
což se projeví na kvalitě vody a na nižší spotřebě chemikálií, 
zvláště chloru.

Dolphin má zabudovaný mikroprocesor se 
samoprogramovací schopností, což mu po krátkém 
„osahání“ bazénu umožní zvolit takový čistící cyklus, který 
bude nejvhodnější pro tvar a velikost Vašeho bazénu. Vyčistí 
nejen rovné plochy, ale také stěny až nad úroveň hladiny.  
Zařízení je absolutně nenáročné na obsluhu a údržbu. Po 
vložení do bazénu a následném zapnutí se o nic nemusíte 
starat, neboť se po ukončení čistícího cyklu sám vypne. Pro 
bazény s hladkým povrchem je možné k vysavači dokoupit 
speciální kartáče Wonder Brush.

DOLPHIN 2002 PLUS

DOLPHIN

PLUS

Výhody:
• Vyčistí dno, stěny i vodní linii
• Nové dálkové ovládání (menu bez textu, instruktáž 

pouze pomocí ikon a obrázků)
• Nový mikroprocesor s vylepšeným softwarem
• Nový transformátor s kontrolou plnosti sáčku
• Vyznačuje se optimální a plynulou rychlostí, která 

eliminuje víření nečistot, což přispívá k dokonalému 
vyčištění dna bazénu

Teoretická rychlost pohybu 900 m / hod.

Teoretická čistící rychlost 350 m2 / hod.

Šířka čistící plochy 380 mm

Přefi ltrovaný objem vody 18 m3 / hod.

Hmotnost bez kabelu 10,7 kg

Primární napětí 230 / 50 V / Hz

Sekundární napětí 29 V DC

Délka kabelu 18 m

Swivel (otočný čep, který zabraňuje zakroucení kabelu) ANO

Optimální pracovní teplota vody 18 - 32 °C

Doba čistícího cyklu 2 - 3 - 4 hod

Filtrační schopnost 70 μm

Dálkové ovládání / vozík ANO / ANO

Počet kartáčů / z toho aktivní 4 / 0

Technické údaje:

Čistění dna, stěn 
a vodní linie

Filtrační sáček

Dálkové 
ovládání

Swivel

Vozík
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SUPREME
DOLPHIN

• Vyčistí dno, stěny i vodní linii
• Nový způsob fi ltrace - nečistoty jsou zachycovány do 

fi ltračních vložek, což přináší jednodušší údržbu
• Snadný a pohodlný přístup k fi ltračním vložkám a to 

rozevřením vysavače nahoře 
• Nízké napětí zabezpečuje minimální spotřebu elektrické 

energie
• Vysavač má navíc osazen aktivní čistící kartáč, který 

zajistí efektivní čištění bazénu
• Inovovaná motorová jednotka se zdokonaleným skenováním 

a automatickou motorovou ochranou před přetížením
• Vyznačuje se optimální a plynulou rychlostí, která 

eliminuje víření nečistot, což přispívá 
 k dokonalému vyčištění dna bazénu

Teoretická rychlost pohybu 900 m / hod.

Teoretická čistící rychlost 350 m2 / hod.

Šířka čistící plochy 380 mm

Přefi ltrovaný objem vody 17 m3 / hod.

Hmotnost bez kabelu 11 kg

Primární napětí 230 / 50 V / Hz

Sekundární napětí 29 V DC

Délka kabelu 18 m

Swivel (otočný čep, který zabraňuje zakroucení kabelu) ANO

Optimální pracovní teplota vody 18 - 32 °C

Doba čistícího cyklu 2,5 hod

Filtrační schopnost 50 / 100 μm

Dálkové ovládání / vozík NE / ANO

Počet kartáčů / z toho aktivní 5 / 1

Technické údaje:

M4 GYRO

DOLPHIN SUPREME M4 GYRO

• Nový transformátor
• Dělené kartáče - lepší manévrovatelnost vysavače
• Nový navigační systém GYROSKOP pomocí, kterého čistí 

vysavač dno efektivněji

Přístup 
z vrchu

Čistění dna, stěn 
a vodní linie

Gyroskop Aktivní 
kartáč

SwivelFiltrační vložky Vozík

Výhody:

Automatický vysavač dna a stěn bazénu DOLPHIN SUPREME 
M4 GYRO je určen pro luxusní rodinné bazény. Automaticky 
setře, vyčistí a přefi ltruje nečistoty v bazénu. Vysoce výkonný 
jemný fi ltr přefi ltruje 17 m3/h vody. Tímto zařízením odstraníte 
nečistoty ze dna a stěn bazénu, což se projeví na kvalitě vody 
a na nižší spotřebě chemikálií, zvláště chloru.

Zabudovaný mikroprocesor se samoprogramovací 
schopností, mu po krátkém „osahání“ bazénu umožní zvolit 
nejvhodnější čistící cyklus, pro tvar a velikost Vašeho bazénu. 
Vyčistí nejen rovné plochy, ale také stěny až nad úroveň 
hladiny.  Zařízení je absolutně nenáročné na obsluhu a údržbu. 
Po vložení do bazénu a následném zapnutí se o nic nemusíte 
starat, po ukončení čistícího cyklu sám vypne. Pro bazény s 
hladkým povrchem je možné k vysavači dokoupit speciální 
kartáče Wonder Brush.
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SUPREME
DOLPHIN

M5 GYRO 

Automatický vysavač dna a stěn bazénu DOLPHIN SUPREME 
M5 GYRO je určen pro luxusní rodinné bazény. Automaticky 
setře, vyčistí a přefi ltruje nečistoty v bazénu. Vysoce výkonný 
jemný fi ltr přefi ltruje 17 m3/h vody. Tímto zařízením odstraníte 
nečistoty ze dna a stěn bazénu, což se projeví na kvalitě vody 
a na nižší spotřebě chemikálií, zvláště chloru.

Zabudovaný mikroprocesor se samoprogramovací 
schopností, mu po krátkém „osahání“ bazénu umožní zvolit 
nejvhodnější čistící cyklus, pro tvar a velikost Vašeho bazénu. 
Vyčistí nejen rovné plochy, ale také stěny až nad úroveň 
hladiny.  Zařízení je absolutně nenáročné na obsluhu a údržbu. 
Po vložení do bazénu a následném zapnutí se o nic nemusíte 
starat, po ukončení čistícího cyklu sám vypne. Pro bazény s 
hladkým povrchem je možné k vysavači dokoupit speciální 
kartáče Wonder Brush.

DOLPHIN SUPREME M5 GYRO

Výhody:
• Vyčistí dno, stěny i vodní linii
• Nové dálkové ovládání (menu bez textu, instruktáž pouze 

pomocí ikon a obrázků)
• Nový způsob fi ltrace - nečistoty jsou zachycovány do 

fi ltračních vložek, což přináší jednodušší údržbu
• Snadný a pohodlný přístup k fi ltračním vložkám a to 

rozevřením vysavače nahoře 
• Nízké napětí zabezpečuje minimální spotřebu elektrické 

energie
• Vysavač má navíc osazen aktivní čistící kartáč, který 

zajistí efektivní čištění bazénu
• Inovovaná motorová jednotka se zdokonaleným skenováním 

a automatickou motorovou 
ochranou před přetížením

•  Volba různých způsobů čištění (pouze dno, dno i stěny, 
zpožděný start, Ultra clean)

• Vyznačuje se optimální a plynulou rychlostí, která eliminuje 
víření nečistot, což přispívá k dokonalému vyčištění 

 dna bazénu
• Nový transformátor
• Dělené kartáče - lepší manévrovatelnost vysavače
• Nový navigační systém GYROSKOP pomocí kterého čistí 

vysavač dno efektivněji

Technické údaje:

Dálkové
ovládání

Teoretická rychlost pohybu 900 m / hod.

Teoretická čistící rychlost 350 m2 / hod.

Šířka čistící plochy 380 mm

Přefi ltrovaný objem vody 17 m3 / hod.

Hmotnost bez kabelu 11 kg

Primární napětí 230 / 50 V / Hz

Sekundární napětí 29 V DC

Délka kabelu 18 m

Swivel (otočný čep, který zabraňuje zakroucení kabelu) ANO

Optimální pracovní teplota vody 18 - 32 °C

Doba čistícího cyklu 1,5 - 2,5 - 3,5 hod

Filtrační schopnost 50 / 100 μm

Dálkové ovládání / vozík ANO / ANO

Počet kartáčů / z toho aktivní 5 / 1

Přístup 
z vrchu

Čistění dna, stěn 
a vodní linie

Gyroskop Aktivní 
kartáč

SwivelFiltrační vložky Vozík Skenování
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E 10
NOVINKANOVINKA

Objevte mimořádný zážitek ! Pouze plavání, žádná práce !
Zapomeňte na ruční drhnutí dna bazénu a vybírání nečistot 
z bazénu - automatický vysavač Dolphin E 10 vše udělá za 
Vás ! 
Dolphin E 10 zanechá Váš bazén očištěný od nečistot a řas 
a bazénovou vodu průzračně čistou. Váš bazén je kdykoliv 
připraven pro použití. Dolphin E 10 je vysavačem snů pro 
Váš bazén - kvalitní, přesto cenově dostupný! Tento velmi 
lehký bazénový vysavač je ideální pro všechny typy malých 
bazénů, vyčistí dno a stěny bazénu do výše 40 cm.

DOLPHIN E 10

DOLPHIN

Výhody:

Šířka čistící plochy 400 mm

Přefi ltrovaný objem vody 15 m3 / hod.

Hmotnost bez kabelu 6,3 kg

Primární napětí 230 / 50 V / Hz

Sekundární napětí 29 V DC

Délka kabelu 12 m

Optimální pracovní teplota vody 18 - 32 °C

Doba čistícího cyklu 1,5 hod

Filtrační schopnost 100 μm*

Dálkové ovládání/vozík/stojan NE / NE / NE

Počet kartáčů / z toho aktivní 1 / 1

Technické údaje:

Přístup 
z vrchu

CleverClean

Čistění dna a stěn 
do výšky 40 cm

Aktivní kartáč

Lehký

Filtrační koš

* 20 μm možno za příplatek
• Jednoduché použití a obsluha
• Přístup k fi ltraci z vrchu - velmi jednoduché na vyjmutí 

a vyčištění
• Vysavač je velmi lehký a snadno ovladatelný
• Vysavač rychle odstraní nečistoty z bazénu
• Aktivní kartáč, který odstraní řasy a bakterie z bazénu
• Snadno přístupný fi ltrační systém - fi ltrační koš
• Efektivní sběr nečistot

• Osvědčená kvalita - vysavač od fi rmy Maytronics, která je 
světovým lídrem v prodeji bazénových vysavačů - na svém 
kontě má již více než 1 milion prodaných strojů a 30 let 
zkušeností

Series
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E 20
NOVINKA

Objevte mimořádný zážitek ! Pouze plavání, žádná práce !
Zapomeňte na ruční drhnutí dna bazénu a vybírání nečistot 
z bazénu – automatický vysavač Dolphin E20 vše udělá za 
Vás ! 
Dolphin E20 zanechá Váš bazén očištěný od nečistot a řas 
a bazénovou vodu průzračně čistou. Váš bazén je kdykoliv 
připraven pro použití.
Dolphin E20 je vysavačem snů pro Váš bazén - kvalitní, 
přesto cenově dostupný! Tento velmi lehký bazénový 
vysavač je ideální pro všechny typy malých bazénů, vyčistí 
dno i stěny bazénu.

DOLPHIN E 20

DOLPHIN

Výhody:
• Jednoduché použití a obsluha
• Přístup k fi ltraci z vrchu - velmi jednoduché na vyjmutí 

a vyčištění
• Vysavač je velmi lehký a snadno ovladatelný
• Vysavač rychle odstraní nečistoty z bazénu
• Aktivní kartáč, který odstraní řasy a bakterie z bazénu
• Snadno přístupný fi ltrační systém - fi ltrační koš
• Efektivní sběr nečistot

• Osvědčená kvalita - vysavač od fi rmy Maytronics, která je 
světovým lídrem v prodeji bazénových vysavačů - na svém 
kontě má již více než 1 milion prodaných strojů a 30 let 
zkušeností

Šířka čistící plochy 400 mm

Přefi ltrovaný objem vody 15 m3 / hod.

Hmotnost bez kabelu 6,5 kg

Primární napětí 230 / 50 V / Hz

Sekundární napětí 29 V DC

Délka kabelu 15 m

Optimální pracovní teplota vody 18 - 32 °C

Doba čistícího cyklu 2 hod

Filtrační schopnost 100 μm*

Dálkové ovládání/vozík/stojan NE / NE / NE

Počet kartáčů / z toho aktivní 1 / 1

Technické údaje:

* 20 μm možno za příplatek

Series

Přístup 
z vrchu

CleverClean

Aktivní kartáč

Lehký

Filtrační košČistění dna, stěn 
a vodní linie
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S 300i
NOVINKA

Vyberte si nejvýkonnější vysavač pro Váš bazén ! Pokročte 
k novým zkušenostem s tímto TOP bazénovým vysavačem.

Dolphin S300i je elegantním řešením pro důkladné čištění  
rodinných bazénů. S300i se inteligentně přizpůsobí tvaru 
bazénu a indikuje překážky pro maximální výkon a efektivní 
čištění. 

Dolphin S300i je vysavačem, který Váš bazén vyčistí 
dokonale a nekompromisně, zatímco Vy odpočíváte!

Ovládejte svůj bazénový vysavač pomocí Smartphonu 
nebo tabletu. 

DOLPHIN S 300i

DOLPHIN

S Series

Šířka čistící plochy 400 mm

Přefi ltrovaný objem vody 17 m3 / hod.

Hmotnost bez kabelu 7,5 kg

Primární napětí 230 / 50 V / Hz

Sekundární napětí 29 V DC

Délka kabelu 18 m

Optimální pracovní teplota vody 18 - 32 °C

Doba čistícího cyklu 1,5 - 2 - 2,5 hod

Filtrační schopnost 20/100 μm

Provozní hloubka 0,8-5 m

MyDolphin App / vozík ANO / ANO

Počet kartáčů / z toho aktivní 2 / 1

Technické údaje:

Výhody:
•  Jednoduché použití a obsluha
• Přístup k fi ltraci z vrchu - velmi jednoduché na vyjmutí 

a vyčištění
• Vysavač je velmi lehký a snadno ovladatelný
• Vysavač rychle odstraní nečistoty z bazénu
• Pohodlné ovládání vysavače pomocí aplikace 

„MyDolphinTM“ na Vašem smartphonu 
• Aktivní kartáč, který odstraní řasy a bakterie z bazénu
• Duální fi ltrační koš 

• Kompletní pokrytí všech povrchů bazénu - díky „PowerStream“ 
systému

• Osvědčená kvalita - vysavač od fi rmy Maytronics, která je 
světovým lídrem v prodeji bazénových vysavačů - na svém 
kontě má již více než 1 milion prodaných strojů a 30 let 
zkušeností

Přístup 
z vrchu

CleverCleanČistění dna, stěn 
a vodní linie

Vozík

Duální fi ltrační 
koš

Ovládání pomocí 
smartphonu

Aktivní kartáč Trafo s možností 
odloženého 

startu

Navigační systém 
PowerStream 

Mobility

Lehký
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SUPREME 

Automatický vysavač dna a stěn bazénu DOLPHIN SUPREME
BIO je určen pro zpevněné plavecké části jezírek, kde 
není biotop. Dolphin automaticky setře ze dna sediment, 
bioemulze ze stěn a přefi ltruje vodu.

Dolphin má zabudovaný mikroprocesor se 
samoprogramovací schopností, což mu po krátkém „osahání 
biobazénu“ umožní zvolit takový čistící cyklus, který bude 
nejvhodnější pro tvar a velikost Vašeho bazénu. Vyčistí 
nejen rovné plochy, ale také stěny až nad úroveň hladiny.  
Zařízení je absolutně nenáročné na obsluhu a údržbu. Po 
vložení do bazénu a následném zapnutí se o nic nemusíte 
starat, neboť se po ukončení čistícího cyklu sám vypne. Pro 
bazény s hladkým povrchem je možné k vysavači dokoupit 
speciální kartáče Wonder Brush.

DOLPHIN SUPREME BIO 

Výhody:
• Efektivní čistící systém - vysavač je vybaven aktivním   

kartáčem pro  dokonalejší čištění
• Nový navigační systém GYROSKOP - pomocí kterého čistí 

vysavač dno efektivněji 
•  Volba různých způsobů čištění (pouze dno, dno i stěny, 

zpožděný start, Ultra clean)
•  Možno napojit vysavač na sací hadici a přes čerpadlo 

odsávat kal z jezírka a odvádět ven nebo do fi ltračního 
systému

•  Bezdrátové dálkové ovládání
•  3 různé druhy fi ltrační schopnosti
•  Snadný přístup z horní části vysavače k fi ltračním vložkám
•  Rychlá a jednoduchá údržba

Teoretická rychlost pohybu 900 m / hod.

Teoretická čistící rychlost 350 m2 / hod.

Šířka čistící plochy 380 mm

Přefi ltrovaný objem vody 17 m3 / hod.

Hmotnost bez kabelu 10,5 kg

Primární napětí 230 / 50 V / Hz

Sekundární napětí 29 V DC

Délka kabelu 18 m

Swivel (otočný čep, který zabraňuje zakroucení kabelu) ANO

Optimální pracovní teplota vody 18 - 32 °C

Doba čistícího cyklu 2 - 3 - 4 hod

Filtrační schopnost 50/100/200 μm

Dálkové ovládání/vozík/stojan ANO / ANO / NE

Počet kartáčů / z toho aktivní 5 / 1

Čerpadlo, sací a propojovací hadice Za příplatek

DOLPHIN

BIO

Technické údaje:

Dálkové
ovládání

Přístup 
z vrchu

Čistění dna, stěn 
a vodní linie

Gyroskop Aktivní 
kartáč

SwivelFiltrační vložky Vozík
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NOVINKA

W 20

Je určen k čištění veřejných brouzdališť a mělkých bazénů.
Dolphin W20 vyčistí bazény již od 20 cm hloubky vody! Je 
určen pro čištění dna brouzdališť a dětských bazénů o délce 
do 15 metrů.

Tento bazénový vysavač přináší komfortní automatické 
čištění mělkých bazénů.

DOLPHIN W 20

DOLPHIN

Šířka čistící plochy 400 mm

Přefi ltrovaný objem vody 15 m3 / hod.

Hmotnost bez kabelu 10 kg

Primární napětí 230 / 50 V / Hz

Sekundární napětí 29 V DC

Délka kabelu 18 m

Swivel (otočný čep, který zabraňuje zakroucení kabelu) ANO

Optimální pracovní teplota vody 18 - 32 °C

Doba čistícího cyklu 1 - 3 hod

Filtrační schopnost 70 μm

Provozní hloubka 0,2 - 5 m

Dálkové ovládání / vozík ANO / ANO

Počet kartáčů / z toho aktivní 4 / 0

Technické údaje:

Výhody:
• Pokročilé kartáče - duální provedení nabízí kvalitní vyčištění 

bazénu
• Kompletní pokrytí bazénu - pokročilý systém skenování 

zajišťuje optimální pokrytí celého dna bazénu
• Dynamický systém pohonu - duální pohonný systém 

zajišťuje maximální ovladatelnost vysavače, pokročilý 
systém obejití překážek, nepřerušované čištění, 
přizpůsobení se jakémukoliv tvaru bazénu, použití na 
jakýkoliv povrch

• Systematické a přesné scanování - inteligentní systém se 
zabudovaným gyroskopem, fl exibilní navigace pro úplné 
pokrytí dna bazénu, identifi kuje stěny a překážky v bazénu

• Dálkové ovládání - včetně možnosti zvolení rychlého či 
standardního cyklu a ručního ovládání

Swivel

Filtrační sáčekMělké bazény

Vozík

Dálkové ovládání Gyroskop CleverClean
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3001

Automatický vysavač dna a stěn bazénu DOLPHIN 
3001 je určen pro bazény o velikosti do 25 m. Dolphin 
automaticky setře, vyčistí a přefi ltruje nečistoty ve Vašem 
bazénu. Vysoce výkonný jemný fi ltr přefi ltruje 18 m3/h vody. 
Tímto zařízením odstraníte nečistoty ze dna bazénu, což 
se projeví na kvalitě vody a na nižší spotřebě chemikálií, 
zvláště chloru.

Dolphin má zabudovaný mikroprocesor se 
samoprogramovací schopností, což mu po krátkém 
„osahání“ bazénu umožní zvolit takový čistící cyklus, který 
bude nejvhodnější pro tvar a velikost Vašeho bazénu. Vyčistí 
nejen rovné plochy, ale také stěny až nad úroveň hladiny.  
Zařízení je absolutně nenáročné na obsluhu a údržbu. Po 
vložení do bazénu a následném zapnutí se o nic nemusíte 
starat, neboť se po ukončení čistícího cyklu sám vypne. Pro 
bazény s hladkým povrchem je možné k vysavači dokoupit 
speciální kartáče Wonder Brush.

DOLPHIN 3001

DOLPHIN

Výhody:
• Vyčistí dno, stěny i vodní linii
• Vyznačuje se optimální a plynulou rychlostí, která eliminuje 

víření nečistot, což přispívá k dokonalému vyčištění dna 
bazénu

Teoretická rychlost pohybu 900 m / hod.

Teoretická čistící rychlost 350 m2 / hod.

Šířka čistící plochy 380 mm

Přefi ltrovaný objem vody 18 m3 / hod.

Hmotnost bez kabelu 9,4 kg

Primární napětí 230 / 50 V / Hz

Sekundární napětí 29 V DC

Délka kabelu 30 m

Swivel (otočný čep, který zabraňuje zakroucení kabelu) ANO

Optimální pracovní teplota vody 18 – 32 °C

Doba čistícího cyklu 6 hod

Filtrační schopnost 70 μm

Dálkové ovládání / vozík NE / ANO

Počet kartáčů / z toho aktivní 2 / 0

Technické údaje:

Čistění dna, stěn 
a vodní linie

Swivel

Filtrační  sáček

Vozík
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WAVE

NOVINKA

DOLPHIN WAVE 100 JE NOVINKOU 

V ČIŠTĚNÍ VEŘEJNÝCH BAZÉNŮ!

DOKONALÉ VYČIŠTĚNÍ BAZÉNU  
Pokročilý unikátní gyroskopický systém přináší přesné 
a efektivní skenování pro čištění dna, stěn i vodní linky 
bazénu. CleverClean chytrý skenovací systém zajišťuje 
kompletní pokrytí a vyčištění bazénu.

MAXIMÁLNÍ HYGIENA 
Nová koncepce kartáčů díky, které jsou z bazénu sbírány 
nejen běžné nečistoty, ale i řasy a bakterie.

INDIKACE PLNÉHO SÁČKU
Digitální napájecí zdroj indikuje plný sáček.

UŽIVATELSKY PŘÍJEMNÝ  
Plně automatizovaný stroj, jednoduché dálkové ovládání 
(ikony a obrázky, bez textu), možnost nastavení 
opožděného startu, různých parametrů bazénu a čistících 
cyklů, vozík pro snadnou manipulaci  a skladování. 

SPOLEHLIVÝ 
Robustní dvoumotorové provedení, vysoká 
spolehlivost a odolnost.

DOLPHIN WAVE 100

DOLPHIN

100

Teoretická rychlost pohybu 900 m / hod.

Teoretická čistící rychlost 342 m2 / hod.

Šířka čistící plochy 380 mm

Přefi ltrovaný objem vody 18 m3 / hod.

Hmotnost bez kabelu 10,7 kg

Primární napětí 230 / 50 V / Hz

Sekundární napětí 29 V DC

Délka kabelu 30 m

Swivel (otočný čep, který zabraňuje zakroucení kabelu) ANO

Optimální pracovní teplota vody 18 - 32 °C

Doba čistícího cyklu  4 - 6 - 8 hod

Filtrační schopnost 70 μm

Provozní hloubka 0,8 - 5 m

Dálkové ovládání / vozík / stojan ANO / ANO / NE

Počet kartáčů / z toho aktivní 4 / 0

Technické údaje:

PROFESIONÁLNÍ, NEKOMPROMISNĚ 

DŮKLADNÉ ČIŠTĚNÍ VEŘEJNÝCH BAZÉNŮ !

Dálkové 
ovládání

Vozík

Čistění dna, stěn 
a vodní linie

Gyroskop CleverClean

Filtrační sáček Swivel

Dálkové 
ovládání

Vozík
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2x2

CleverClean

DOLPHIN 2x2 PRO GYRO

DOLPHIN

Dovolujeme si upozornit na skutečnost, že dle vyhlášky 
č. 238/2011 je nutné čistit nejen dno, ale i stěny bazénu. 

Citace z vyhlášky § 20: „ Přelivné žlábky, stěny a dno 
bazénu musí být neporušené a snadno čistitelné a musí 

být mechanicky čištěny tak, aby byly trvale bez stop 
znečištění nebo nánosů řas…

Teoretická rychlost pohybu 900 m / hod.

Teoretická čistící rychlost 700 m2 / hod.

Šířka čistící plochy 760 mm

Přefi ltrovaný objem vody 36 m3 / hod.

Hmotnost bez kabelu 20 kg

Délka kabelu 40 m

Swivel (otočný čep, který 
                zabraňuje zakroucení kabelu)

ANO

Optimální pracovní teplota vody 18 – 32 °C

Doba čistícího cyklu 4 - 6 - 8 hod

Filtrační schopnost 70 μm

Provozní hloubka 0,8 - 5 m

Detekce překážek ANO

Zabudovaný časovač ANO - s možností 
zpožděného startu

Počet kartáčů / z toho aktivní 4 / 0

Technické údaje:

PRO GYRO

VHODNÝ PRO BAZÉNY DO 50 m

Stroj čistí nejen dno, ale i stěny bazénu - u bazénu s malou 
hloubkou, lze čištění stěn vypnout pomocí dálkového ovládání.

DOKONALÉ VYČIŠTĚNÍ BAZÉNU  
Pokročilý unikátní gyroskopický systém přináší přesné a 
efektivní skenování pro čištění dna, stěn i vodní linky bazénu. 
CleverClean chytrý skenovací systém zajišťuje kompletní 
pokrytí a vyčištění bazénu.

MAXIMÁLNÍ HYGIENA 
Nová koncepce kartáčů díky, které jsou z bazénu sbírány 
nejen běžné nečistoty, ale i řasy a bakterie.

INDIKACE PLNÉHO SÁČKU
Digitální napájecí zdroj indikuje plný sáček.

UŽIVATELSKY PŘÍJEMNÝ  
Plně automatizovaný stroj, jednoduché dálkové ovládání 
(ikony a obrázky, bez textu), možnost nastavení 
opožděného startu, různých parametrů bazénu a čistících 
cyklů, vozík pro snadnou manipulaci  a skladování. 

SPOLEHLIVÝ 
Robustní dvoumotorové provedení, vysoká 
spolehlivost a odolnost.

Čistění dna, stěn 
a vodní linie

Gyroskop

Filtrační sáček Swivel

Dálkové 
ovládání

Vozík




