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NEW

Geniet van uw zwembad 
zonder u zorgen te  
maken om de reiniging!

Bescherm uw gezin, 
zwembadapparatuur en 
het milieu

Bespaar geld en  
bescherm het milieu

• Handig en efficiënt
• Automatisch en 

programmeerbaar
• Optimaal reinigingscomfort
• Eenvoud is troef

• Bescherm uw 
zwembadapparatuur

• Bescherm uw gezin
• Bescherm het milieu

• Bespaar tijd en geld
• Bespaar op vlokmiddel
• Bespaar energie
• Bespaar op chemicaliën
• Bespaar op water

“BESTE VAN DE KLAS” ZWEMBADREINIGER 

De Piranha X is onze nieuwste en hoogwaardige 
serie zwembadreinigers. Met de Piranha 
X kiest u voor een hogere prestatie, een 
onderhoudsvriendelijk product en simpelweg de 
‘best in class’ robot. De reinigingsresultaten zijn 
uitstekend en kwamen in alle tests op de eerste 
plaats. 

Het sterke tandwielmechanisme van Piranha X 
vermijdt het gebruik van riemen en onderscheidt 
zich van de klassieke robots. Het geweldige uiterlijk 
van Piranha X is de kers op de taart.

PIRANHA X

3 3 jaar garantie
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GENIET VAN UW ZWEMBAD ZONDER  
U ZORGEN TE MAKEN OM DE REINIGING!

BESCHERM UW GEZIN, ZWEMBADAPPARATUUR  
EN HET MILIEU

BESPAAR GELD  
EN BESCHERM HET MILIEU

• Handig en efficiënt – Piranha zwembadrobots houden  
het water perfect schoon.

• Automatisch en programmeerbaar – Onze plug-and-play robots werken 
onafhankelijk van het filtratiesysteem. U kunt ze naar wens programmeren 
en op een externe timer aansluiten om het zwembad automatisch schoon te 
maken. Gemoedsrust gegarandeerd!

• Eenvoudig te reinigen – De filters zijn toegankelijk aan de bovenzijde zodat 
u ze snel en eenvoudig kunt schoonmaken.

• Eenvoud is troef – De zwembadrobot heeft 4 krachtige PVA-borstels om elk 
zwembad te reinigen, ongeacht de vorm en oppervlakteafwerking.

• Bescherm uw zwembadapparatuur – Piranha zwembadreinigers vervullen 
de functie van filtreerpomp en filter! Dit wil zeggen dat uw filter en pomp 
minder lang in bedrijf zijn. Uw zwembadapparatuur is dus beter beschermd 
en gaat langer mee!

• Bescherm uw gezin – Dankzij de watercirculatie en het ultrafiltratieprocedé 
gebruikt u minder chemicaliën. Dit verbetert de helderheid van het water. 
Bovendien is het water minder agressief voor de huid en heeft u geen last 
van onaangename geuren!

• Bescherm het milieu – Minder chemicaliën, energie en water verbruiken 
is goed voor onze planeet. Kies daarom vandaag voor een milieuvriendelijk 
zwembad!

• Bespaar tijd en geld! – Het is niet langer nodig externe hulp in te roepen om 
uw zwembad te reinigen. Onze zwembadrobot klaart de klus.

• Bespaar op vlokmiddel! – De ingebouwde ultrafijne 4D microvezelfilter 
houdt zelfs de kleinste onzuiverheden tegen. Of het nu gaat om bladeren of 
zandkorrels, niets ontsnapt aan de robot.

• Bespaar energie! – Onze robot is energiezuinig (< 150 W) vergeleken met 
een gewone boosterpomp die met meer dan 1 kWh (of 1000 W) een echte 
energieverslinder is. U kunt dus tot 85% minder stroom verbruiken.

• Bespaar op chemicaliën! – Met zijn hoge zuigkracht filtert de robot 
38.000 liter water in een cyclus van 2 uur! Dankzij de grote watercirculatie 
worden chemicaliën beter verspreid en kunt u besparen op het totale 
chemicaliënverbruik.

• Bespaar op water! – De goede filtratie en betere waterkwaliteit zorgen ervoor 
dat uw pomp en filter minder lang in bedrijf zijn. Bovendien is ook minder 
terugspoelwater voor de filter nodig. Waterverspilling is dus verleden tijd.

WAAROM PIRANHA X?

PIRANHA X



BREEZER-TECHNOLOGIE

WATERAANZUIGOPENING

• Verstelbare aanzuigfittingen om de afstand tot de 
zwembadbodem te regelen

• Tot 200% hoger vacuümniveau

ELEKTRONISCHE SWIFEL

• Speciale kabel met 360° draaibaar mechanisme  
om te vermijden dat de kabel verstrikt raakt

• De kabel kan aan het ene uiteinde draaien  
en blijft aan het andere uiteinde vastzitten

HYPERFIJNE 4D MICROVEZELFILTER

• Hyperfijne 4D microvezelfilter voor verbeterd 
filtratierendement

• 2 afzonderlijke filters van 430 cm² = filteroppervlakte 
van 860 cm² (3,7 l) voor optimale waterfiltratie

• 1 transparant deksel voor eenvoudige filterinspectie

• Duurzaam aandrijfsysteem
• Robuust tandwielmechanisme (geen aandrijfriemen)
• Bestand tegen hoog koppel met stabiele 

loopeigenschappen
• Werkt ook op steile hellingen
• Onderhoudsvrij
• Eenvoudige storingsdiagnose
• Vervangbaar in één stuk

• Extra borstel uit actief pvc
• Ingebouwd in voortbewegingslijn  

voor extra schrobgang

TRILBORSTEL

PIRANHA X
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• 2 fabrikanten: Aquadeck & NIVEKO 

• Geautomatiseerde zwembadafdekkingen 

• Op maat gemaakte Monoblocks 

• Alleen voor de professionele zwembadbouwer 

• Volledige ondersteuning: van verkoop tot training 

over uitgebreide technische ondersteuning en op 

maat gemaakte producten

• 7 Europese distributiekantoren + 1 

kantoor in Afrika (Angola) 

• Alleen voor de professionele 

zwembadbouwer 

• Een uitzonderlijk assortiment 

zwembadproducten 

• Grote voorraad en snelle leveringen 

• Uitgebreide technische ondersteuning 

• Assortiment van technische en zakelijke 

opleidingen 

• Concurrerende kortingen 

• Serviceteam van gekwalifi ceerde 

koeltechniekers 

• Eigen producten in samenwerking met 

gerenommeerde partners

Dicht bij onze zwembadbouwers staan, de beste producten 

als onafhankelijke leverancier aanbieden en volledig toegewijd 

zijn aan service. Dit zijn de contouren waarbinnen Pollet Pool 

Group werkt. Met een solide basis van 8 distributiebedrijven 

en 2 fabrikanten ondersteunen wij de lokale markten met een 

aanbod van hoogwaardige producten. We bieden technische 

ondersteuning, opleidingen, een online bestelplatform, enz.  

De lokale identiteit van onze PPG-bedrijven, onze belofte om de 

zwembadbouwer te beschouwen als onze belangrijkste partner 

in elk land & de kracht van onze fabrikanten. Zo maken we het 

verschil. Pollet Pool Group: Supporting Pool Builders.

MANUFACTURINGDISTRIBUTION

POLLET POOL GROUP
SUPPORTING POOL BUILDERS

SOME OF OUR PARTNERS

PIRANHA X

Piranha X Go Piranha X Plus Piranha X Max

Zwembadlengte Tot 10 m Tot 12 m Tot 12 m

Reinigingsopties Vloer Bodem, wand en waterlijn Bodem, wand en waterlijn

Reinigingsduur 1 u 30 min. 2 u 2 u

Afstandsbediening Nee Nee Ja

Filtertype Hyperfijne 4D microvezelfilter – 
Transparant deksel

Hyperfijne 4D microvezelfilter – 
Transparant deksel

Hyperfijne 4D microvezelfilter – 
Transparant deksel

Filtertoegang Bovenaan voor meer comfort Bovenaan voor meer comfort Bovenaan voor meer comfort

Borstels 4 PVA-borstels 4 PVA-borstels 4 PVA-borstels

Extra borstel Ja, trilborstel uit pvc Ja, trilborstel uit pvc Ja, trilborstel uit pvc

Navigatieprogramma AquaSmart AquaSmart AquaSmart

Gyroscoopsysteem Ja Ja Ja

Voeding < 29 V, basismodel < 29 V, basismodel < 29 V, topmodel met bluetooth-
app

Stroomverbruik < 150 W < 150 W < 150 W

Platform Dubbele aandrijving, Breezer-
technologie

Dubbele aandrijving, Breezer-
technologie

Dubbele aandrijving, Breezer-
technologie

Aanzuigdebiet 19 m3/h 19 m3/h 19 m3/h

Kabellengte 16 m, Premium grijs 18 m, Premium grijs 18 m, Premium grijs

Swivel (draaibare kabel) Ja Ja Ja

Verstelbare 
aanzuigopening

Ja, voor meer zuigkracht Ja, voor meer zuigkracht Ja, voor meer zuigkracht

Externe timer  
aansluitbaar

Ja, werkt ook met externe wifitimer Ja, werkt ook met externe wifitimer Ja, werkt ook met externe wifitimer

Onderwaterverlichting 
met leds

Nee Nee Ja

Trolley Nee Ja Ja

Garantie 3 jaar 3 jaar 3 jaar
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