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Gullberg & Jansson markedsfører bassengroboter (bassengstøvsugere)  
fra en av verdens største kvalitetsprodusenter, franske Zodiac. 

Med sin patenterte syklonteknologi,  
ergonomiske design og førsteklasses kvalitet,  

har Zodiac utviklet plug & play-bassengroboter  
som tar seg av bassenrengjøringen automatisk.

Bassengroboter

Med det samme bassengroboten senkes ned i vannet på bassenget,  
starter den rengjøring av bunn, vegger og vannlinje. Deretter blir det mye lettere  

å løsne og rengjøre filteret ved behov. 

Den miljøsmarte bassengroboten fra Zodiac gjør at det blir mer tid  
til å slappe av rundt bassenget.
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Bassengroboter 
TornaX PRO-serien, CyclonX PRO-serien, Vortex PRO-serien

Modelloversikt og sammenligningstabell

Syklonteknologi 
Patentert teknologi for kraftfull rengjøring

Hvordan virker det?

Gullberg & Jansson markedsfører bassengroboter (bassengstøvsugere)  
fra en av verdens største kvalitetsprodusenter, franske Zodiac. 

Med sin patenterte syklonteknologi,  
ergonomiske design og førsteklasses kvalitet,  

har Zodiac utviklet plug & play-bassengroboter  
som tar seg av bassenrengjøringen automatisk.

Bassengroboter

Avfallspartiklene holdes i konstant 
bevegelse, slik at de ikke risikerer å 

sitte fast og tette igjen filteret.

Zodiacs patentert syklonteknologi lager en konstant kraftig 
hvirvel i filteret. Virvelen holder avfallspartiklene i konstant 
bevegelse, slik at de ikke risikerer å tette igjen filteret og svekke 
rengjøringsprosessen. 

Med det samme bassengroboten senkes ned i vannet på bassenget,  
starter den rengjøring av bunn, vegger og vannlinje. Deretter blir det mye lettere  

å løsne og rengjøre filteret ved behov. 

Den miljøsmarte bassengroboten fra Zodiac gjør at det blir mer tid  
til å slappe av rundt bassenget.

TornaX PRO CyclonX 
PRO Vortex PRO

 
 

RT 2100 RT 3200 RC 4400 
RC 4401 RV 5400 RV 5480 iQ RV 5500

2 års materialgaranti X X X

3 års materialgaranti X X X

Maks bassengstørrelse (kabel-
lengde)

4x8 m 
(14 m kabel)

4x9 m 
(16,5 m kabel)

6x12 m 
(18 m kabel)

6x12 m 
(18 m kabel)

6x12 m 
(18 m kabel)

7x15 m 
(21 m kabel)

Kun bunnen av bassenget X X X X X

Bassengbunn/Vegger/Vannlinje X X X X X

Kun vannlinje X X

Ergonomisk løftesystem X X X

Smart kabelsystem X X X

4-hjulsdrift X X X

WiFi-kompatibel (iPhone/Android) X

Fjernkontroll X

Programmerbar i inntil 7 dager X X X
Literstørrelse på 
filterbeholderen 3,0 3,0 3,7 5,0 5,0 5,0 

Indikator for fullt filter X X X X

Transparent filterluke X X

Vekt i kg uten kabel 5,5 5,5 9,0 9,5 9,5 9,5

Syklonteknologi X X X X X X

Transportør Ekstrautstyr Ekstrautstyr X X X X

Veil. pris inkl. mva., NOK 7 990,- 9 990,- 12 990,- 16 990,- 18 990,- 18 990,-
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Vortex PRO-serien
Meget kraftig bassengrobot med 4-hjulsdrift,  

som gir et perfekt rengjøringsresultat og aller beste komfort. 

Vortex PRO, RV 5400
Rengjør bunn, vegg 
og vannlinje i bassenget

Veil. pris inkl. mva., NOK: 16 990,-

Vortex PRO, RV 5500
Rengjør bunn, vegg og 
vannlinje i bassenget. 
Fjernkontroll. 

Veil. pris inkl. mva., NOK: 18 990,-

Vortex PRO, RV 5480 iQ
Rengjør bunn, vegg og vannlinje  
i bassenget. Fjernkontroll.  
WiFi-kompatibel.

Veil. pris inkl. mva., NOK: 18 990,-
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Meget kraftig bassengrobot med 4-hjulsdrift,  
som gir et perfekt rengjøringsresultat og aller beste komfort. 

• Patentert syklonteknologi med konstant og  
 ekstra kraftig sugekraft 
• Patentert løftesystem, som gjør det lettere  
 å løfte bassengroboten opp av vannet. 
• Smart kabelutførelse som automatisk unngår  
 eventuell kabelfloker 
• Flere rengjøringsprogrammer, inklusive  
 hurtigprogram kun for bassengbunn, kun for  
 vannlinje eller vegger og bassengbunn osv. 
• Ekstra bredt sugeinnløp for rengjøring
• Indikator som viser når det er på tide  
 å tømme filterbeholderen 
• Meget lett å ta løs og rengjøre filteret med  
 den ekstra store filterbeholderen på 5 liter.

Vortex PRO 4WD er den absolutt mest 
høyeffektive bassengroboten til alle typer 
bassenger. 

Det unika løftesystemet og smarte 
kabelsystemet sørger for økt komfort. 
Vortex PRO 4WD passer for den som 
ønsker et perfekt resultat.

På grunn av 4-hjulsdriften klarer den alle 
typer flater og hindringer bedre.

Modellene RC 5400 og RC 5500 rengjør 
bunn, vegger og vannlinje i bassenget. 

Syklonteknologi med  
konstant og ekstra kraftig 

sugestyrke

Smidig bærehåndtakLett å ta av og rengjøre 
filteret

Bladbørster 

Ekstra bredt sugeinnløp Modellen RV 5480 iQ 
kan enkelt fjernstyres via 

smarttelefon 
(iPhone/Android).

Patentert løftesystem4-hjulsdrift som klarer tøffe 
utfordringer og hindringerr

Vortex PRO

 
 

RV 5400 RV 5480 iQ RV 5500

3 års materialgaranti X X X

Maks bassengstørrelse  
(kabellengde)

6x12 m 
(18 m kabel)

6x12 m 
(18 m kabel)

7x15 m 
(21 m kabel)

Kun bunnen av bassenget X X X

Bassengbunn/Vegger/Vannlinje X X X

Kun vannlinje X X

Ergonomisk løftesystem X X X

Smart kabelsystem X X X

4-hjulsdrift X X X

WiFi-kompatibel (iPhone/Android) X

Fjernkontroll X

Programmerbar i inntil 7 dager X X X

Literstørrelse på filterbeholderen 5,0 5,0 5,0

Indikator for fullt filter X X X

Vekt i kg uten kabel 9,5 9,5 9,5

Syklonteknologi X X X

Transportør X X X

Ekstra filter Ekstrautstyr Ekstrautstyr Ekstrautstyr

Veil. pris inkl. mva., NOK 16 990,- 18 990,- 18 990,-
Ekstrautstyr
Ekstra filterbeholder i tre størrelser:
Finfilter 60 μm, Normalfilter 100 μm eller 
Grovfilter 200 μm
Veil. pris inkl. mva.: kr. 895,-/stk.


