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Gullberg & Jansson markedsfører poolrobotter (poolstøvsugere)  
fra en af verdens største kvalitetsproducenter, det franske firma Zodiac. 

Med sin patenterede cyklonteknologi,  
sit ergonomiske design og kvalitet af højeste klasse  

har Zodiac udviklet plug & play-poolrobotter, der klarer  
din poolrengøring automatisk. 

Poolrobotter

Så snart poolrobotten sænkes ned i poolvandet, begynder den at rengøre poolbunden,  
væggene og vandlinjen. Derefter er det meget nemt at løsne og rengøre filteret,  

når det er nødvendigt. 

Den miljørigtige poolrobot fra Zodiac giver dig mere tid  
til at nyde din pool.
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Poolrobotter 
TornaX PRO-serien, CyclonX PRO-serien, Vortex PRO-serien

Modeloversigt og sammenligningstabel

Cyklonteknologi 
Patenteret teknologi til kraftig rengøring

Hvordan fungerer det?

Gullberg & Jansson markedsfører poolrobotter (poolstøvsugere)  
fra en af verdens største kvalitetsproducenter, det franske firma Zodiac. 

Med sin patenterede cyklonteknologi,  
sit ergonomiske design og kvalitet af højeste klasse  

har Zodiac udviklet plug & play-poolrobotter, der klarer  
din poolrengøring automatisk. 

Poolrobotter

Smudspartikler holdes i konstant 
bevægelse for ikke at sætte sig fast  

i og tilstoppe filteret.

Zodiacs patenterede cyklonteknologi skaber en konstant kraftig 
hvirvel (vortex) i filtret. Hvirvlen holder smudspartiklerne i 
konstant bevægelse, så de ikke risikerer at stoppe filteret til  
og forringe rengøringsprocessen. 

Så snart poolrobotten sænkes ned i poolvandet, begynder den at rengøre poolbunden,  
væggene og vandlinjen. Derefter er det meget nemt at løsne og rengøre filteret,  

når det er nødvendigt. 

Den miljørigtige poolrobot fra Zodiac giver dig mere tid  
til at nyde din pool.

TornaX PRO CyclonX 
PRO Vortex PRO

 
 

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

2 års materialegaranti X X X

3 års materialegaranti X X X

Maks. poolstørrelse  
(kabellængde)

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 poolbunden X X X X X

Poolbund/Vægge/Vandlinje X X X X X

Kun vandlinje X X

Ergonomisk løftesystem X X X

Smart kabelsystem X X X

4-hjulsdrift X X X

WiFi-kompatibel (iPhone/Android) X

Fjernbetjening X

Programmérbar til op til 7 dage X X X

Størrelse filterbeholder (liter) 3,0 3,0 3,7 5,0 5,0 5,0 

Indikator for fuldt filter X X X X

Transparent filterluge X X

Vægt uden kabel (kg) 5,5 5,5 9,0 9,5 9,5 9,5

Cyklonteknologi X X X X X X

Transportvogn Tilvalg Tilvalg X X X X

Vejl. cirkapris inkl. moms (DKK) Tilvalg 7.990,- 9.990,- 13.490,- 15.490,- 15.490,-
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Vortex PRO-serien
Meget kraftig poolrobot med 4-hjulsdrift,  
som giver et perfekt rengøringsresultat  

og størst mulige komfort. 

 

Vortex PRO, RV 5400
Rengør poolbund, 
vægge og vandlinje 

Vejl. cirkapris inkl. moms (DKK): 13.490,-

Vortex PRO, RV 5500
Rengør poolbund, 
vægge og vandlinje. 
Fjernbetjening. 

Vejl. cirkapris inkl. moms (DKK): 15.490,-

Vortex PRO, RV 5480 iQ
Rengør poolbund, 
vægge og vandlinje
WiFi-kompatibel.

Vejl. cirkapris inkl. moms (DKK):15 490:-
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Meget kraftig poolrobot med 4-hjulsdrift,  
som giver et perfekt rengøringsresultat  

og størst mulige komfort. 

• Patenteret cyklonteknologi med konstant,  
 ekstra stærk sugekraft 
• Patenteret løftesystem som gør det lettere at 
 løfte poolrobotten op af poolvandet
• kabeludførelse som automatisk forhindrer  
 eventuelt kabelsammenfiltring
• Flere mulige rengøringsprogrammer, inklusive  
 rengøringsprogrammer kun til poolbund,  
 kun vandlinje eller vægge og poolbund etc.
• Ekstra bred indsugning for endnu bedre rengøring
• Indikator som angiver, hvornår det er på tide  
 at tømme filterbeholderen 
• Filteret er meget nemt at løsne og rengøre med  
 den ekstra store filterbeholder på 5 liter.

Vortex PRO 4WD er den absolut mest 
højeffektive poolrobot til alle typer pools. 

Det unikke løftesystem og det smarte 
kabelsystem skaber øget komfort, og Vortex 
PRO 4WD er til dem, der vil opnå et 
perfekt rengøringsresultat.

Takket være 4-hjulsdriften klarer den alle 
typer overflader og forhindringer bedre.

Modellerna RV 5400, RV 5480 iQ og 
RV 5500 rengør poolbund, vægge og vandlinje. 
 

Cyklonteknologi med 
konstant, ekstra stærk 

sugekraft

Praktisk bærehåndtagNemt at løsne og 
rengøre filteret

Bladbørster

 Ekstra bred indsugning Modellen RV 5480 iQ 
kan nemt fjernstyres via 

smartphone (iPhone/Android).

Patenteret løftesystem4-hjulsdrift som klarer 
hårde udfordringer og 

forhindringer

Vortex PRO

 
 

RV 5400 RV 5480 iQ RV 5500

3 års materialegaranti X X X

Maks. poolstørrelse  
(kabellængde)

6x12 m 
(18 m kabel)

6x12 m 
(18 m kabel)

7x15 m 
(21 m kabel)

Kun poolbunden X X X

Poolbund/Vægge/Vandlinje X X X

Kun vandlinje X X

Ergonomisk løftesystem X X X

Smart kabelsystem X X X

4-hjulsdrift X X X

WiFi-kompatibel (iPhone/Android) X

Fjernbetjening X

Programmérbar til op til 7 dage X X X

Størrelse filterbeholder (liter) 5,0 5,0 5,0

Indikator for fuldt filter X X X

Vægt uden kabel (kg) 9,5 9,5 9,5

Cyklonteknologi X X X

Transportvogn X X X

Ekstra filter Tilvalg Tilvalg Tilvalg

Vejl. cirkapris inkl. moms (DKK) 13.490,- 15.490,- 15.490,-

Tilvalg
Ekstra filterbeholdere i tre størrelser:
Finfilter 60 μ, Normalfilter 100 μ eller 
Grovfilter 200 μ
Vejl. cirkapris (inkl. moms): 699,-/stk


