ZODIAC,
světoznámý pro kvalitu a spolehlivost svých produktů v leteckém
a námořním sektoru. Nyní Zodiac přináší své znalosti i do bazénářského
sektoru a přináší vám široký výběr bazénů, automatických bazénových
čističů, systémů pro úpravu vody, vytápěcí systémy a odvlhčovací
jednotky pro bazény.

Elektrický čistící robot

Firma Zodiac podporovaná technologií Baracuda, znalostmi a kvalifikací,
vám přináší jistotu nejkvalitnějšího vybavení s dokonalým designem
a výkonností.
Opravdová garance efektivity a klidu mysli!

Efektivní čištění,
jednoduchost a bonusy

Technické charakteristiky:

Efektivní čištění,
jednoduchost a bonusy

Filtrační plocha: 3 200 cm3
Filtrační kapacita: 20 micronů

PRO PERFEKTNĚ ČISTÝ BAZÉN
• Dno, stěny a hladinová linka: indigo je vytvořen, aby vyčistil váš bazén perfektně
• Písek, listí a všechny typy nečistot, vysaje vše
co má v cestě
• Dva silné motory zajišťují vysokou rychlost
a optimální vysávání
• Dva čistící programy se přizpůsobí vašim
potřebám, jednoduchost ovládání

Velmi jednoduchý čistící robot indigo 2 udrží váš bazén i hladinovou linku
perfektně čistou:
• Program „Perfect“ pro tříhodinové intensivní čištění

Výkon pumpy: 16 m3/h
Napětí kontrolní jednotky: 230 V/50 Hz
Napětí robota: 30 V DC
Příkon: 120 W
Rozměry robota (D x Š x V): 42 x 40 x 28 cm
Rozměry balení (D x Š x V): 58 x 58 x 59 cm
Váha robota: 9,9 kg
Váha balení: 22,1 kg

Certifikováno TUV Rheinland Group

Čistí dno, stěny i hladinovou linku

• Program „Turbo“ pro 90 minut trvající program se zvýšenou rychlostí čištění pro
optimální pokrytí bazénu v rekordním čase
Vytvořen pro maximální bezpečnost a pohodlí. indigo je nízkovoltážní elektrický robot,
který splňuje nejpřísnější bezpečnostní elektrické standardy.

EFEKTIVNÍ PŮSOBENÍ
přívodní kabel

• Filtrační sáček s vysokou kapacitou (záběr
20 micronů) udrží i nejmenší částečky nečistot
• Snadná údržba sáčku – vypláchněte v čisté vodě
nebo vyperte v pračce
• Gumové kartáče byly vytvořeny aby vyčistily
všechny typy povrchů, dodají konečnou
dokonalost při čištění

transportní vozík

kontrolní jednotka
kabel

indigo™

Mikronová filtrace!

indigo™ je dodáván v kompletu
s transportním vozíkem, přenosnou
kontrolní jednotkou a 18m kabelem.

ROBUSTNÍ A SPOLEHLIVÝ
Čistí bazény až do rozměru 12 x 6 m

Pro všechny standardní tvary bazénů:
obdélníkový

oválný

kruhový

Pro všechny druhy dna (kromě diamantově

• ABS materiál: vysoká odolnost proti nárazům,
korozi atd.
• Motor se automaticky vypne pokud nepracuje
ve vodě
• Dodáván v kompletu s hliníkovým vozíkem
pro snadnější transport a uskladnění

zakřiveného potápěčského prostoru):
rovné

pomalu
klesající

víceúrovňové

Pro všechny druhy povrchů:
dlaždičky, mozaika, fólie, laminát,
polypropylen, beton, nerez

Zodiac kvalita

ZODIAC
JISTOTA KVALITY
indigo™ je vyroben ve Francii firmou
ZODIAC, předním světovým výrobcem
v automatických čističích bazénů.
Pro Vás zákazníka jistota, že investujete do přístroje, který byl vyroben
a designován s nejvyššími možnými
standardy kvality.

