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Historia z perspektywy czasu.

submatic
Rewolucja w czyszczeniu dna 
basenu: dzięki submatic baseny 
można czyścić wykorzystując 
zdalne sterowanie.

aps 2000
Automatyczne czyszczenie tor 
za torem z wykorzystaniem pola 
magnetycznego Ziemi. 

Wprowadzenie marki 3S
Sommer Schenk Suisse 
wprowadzają markę „3S“.

standard
Mały, poręczny, mocny:  
standard jest wskazówką na 
nadchodzącą dużą paletę 
produktów.
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nova
Światowa nowość: pierwsze 
automatyczne profesjonalne 
urządzenie do mniejszych 
basenów i basenów krytych 
zasilane niskim napięciem.

navigator
„Navi“ jako pierwszy na świecie 
umożliwia prawie całkowite, 
automatyczne czyszczenie 
basenów o skomplikowanych 
kształtach.

1979

Nasze urządzenia.



proliner i proliner plus
Koncepcja modelu clubliner  
jako wzór przy tworzeniu 
urządzenia do dużych basenów. 
Większa powierzchnia filtrowania, 
szerokość i moc ssania.

proliner navi3
6 filtrów lamelowych z największą 
na rynku powierzchnią filtrowania 
odciążają stacjonarne filtry 
systemu uzdatniania wody.

proliner natur i proliner tube
proliner natur czyści naturalne 
stawy kąpielowe z wykorzy-
staniem wysokiego ciśnienia. 
Proliner tube to rozwiązanie dla 
bardzo zabrudzonych basenów.

Odkurzacz basenowy z modułem 
wysokociśnieniowym
Uporczywy brud z dna basenu  
jest usuwany z wykorzystaniem 
wysokiego ciśnienia i zasysany  
do pojemnika z filtrami.

clubliner i clubliner plus
Innowacja w kompaktowej 
formie otwiera nowe segmenty 
rynku, takie jak baseny hotelowe/
wellness, baseny termalne/
szkolne itp.

compact 400 i progress
Dwa nowe typy urządzeń zgodne 
z najnowszymi normami w 
zakresie bezpieczeństwa niskiego 
napięcia roboczego (< 30 V DC).

compact 600
Gama modeli została poszerzona 
o compact 600, większego brata 
compact 400.

compact yellow
Urządzenia w dolnym segmencie 
cenowym ze szczotkami regu-
lowanymi na wysokość zostały 
zoptymalizowane pod kątem prze-
pływu wody – wzrost siły ssania.
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topliner i navigator II
Wprowadzenie obu modeli 
uzupełnia przyszły asortyment 
rodziny Mariner 3S.
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