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Onze machines.
Overzicht machine historie.

submatic
De revolutie in zwembadreiniging: 
dankzij de submatic konden 
deze met een afstanbediening 
gereinigd worden.

aps 2000
Automatische baan-voor- 
baan-reiniging met behulp van  
het aardmagneetveld.

Invoering van de productnaam 3S
Sommer, Schenk, Suisse voert de 
productnaam „3S“ in.

standard
Klein, handig, sterk:  
de standaard is baanbrekend  
voor het grote assortiment dat 
nog moet komen.
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nova
Een echte wereldprimeur: de  
eerste automatische professionele 
machine voor kleinere zwembaden 
en binnenzwembaden op basis 
van laagspanning.

navigator
De „Navi“ is s’werelds eerste 
machine die het mogelijk maakt 
gecompliceerde zwembadvormen 
automatisch te reinigen.
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proliner en proliner plus
Het clubliner-ontwerp is aangepast 
aan een compact apparaat voor 
grotere zwembaden – voor meer 
filteroppervlak, zuigbreedte en 
zuigkracht.

proliner navi3
6 lamellen filterpatronen met het 
grootste totale filteroppervlak op 
de markt ontlasten het stationaire 
filtersysteem.

proliner natur en proliner tube
De proliner natur reinigt 
natuurlijke baden met hoge druk. 
De proliner tube is de oplossing 
voor sterk vervuilde zwembaden.

Zwembadbodemreiniger met  
een hogedruk unit
Hardnekkig vuil wordt met hoge 
druk van de bodem van het 
zwembad losgemaakt en in de 
filterbox gezogen.

clubliner en clubliner plus
De innovatie in compacte vorm 
opent nieuwe marktsegmenten 
zoals hotel-/wellnesszwembaden, 
thermale/schoolzwembaden enz.

compact 400 en progress
De twee nieuwe geavanceerde 
apparaattypen komen overeen 
met de nieuwste normen 
met betrekking tot extra lage 
veiligheidsspanning (< 30 V DC).

compact 600
Het modellengamma wordt 
uitgebreid met de  
compacte 600, de grote broer  
van de compacte 400.

compact yellow
De prijsgunstigeren machines  
met in hoogte verstelbare borstels 
zijn dynamisch geoptimaliseerd – 
de zuigkracht neemt toe.
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topliner en navigator II
De introductie van de twee 
topmodellen completeert het 
toonaangevende assortiment van 
de Mariner 3S-familie.
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