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// ZAWARTOŚĆ

Dążenie do jakości doprowadziło do 
powstania ulubionych urządzeń
TORPEDO i FANGO 2000 i wyjaśnia 
ich popularność. 

Własny rozwój Rössle AG na Bawa-
rii przyniósł obecnie całkiem okazała 
grupę produktów, z która sie tu za-
poznacie i w której możecie znaleźć 

odpowiedniego dla siebie pomocnika 
do pielęgnacji stawu.

KOSZTY WYSYŁKI
Koszta transportu i przesyłek są ważne  za pojedyńcze urządzenie. Jeżeli będziecie potrzebować indywidualnych cen , możecie zadzwonić 

do nas pod +49 83429192182 albo skontaktować się przez e-mail versand@roessle.ag.

POLSKA
FANGO 2000 + HYDRA-BOY Kurier
TORPEDO + TORPEDO ULTRA + HYDRA Spedycja
BISAM 44 + BIBER 22 BÜRSTE Spedycja
TEICHMAX PHASE 1 – PHASE 2 Spedycja
PACZKI DO 6 KG Kurier
PACZKI DO 6 KG Kurier
PRODUKTY NIEBEZPEICZNE Spedycja
TWS SZTANGI TELESKOPOWE Spedycja



// PRZEDMOWA

Zwłaszcza w swojej nienaruszonej 
formie. Coraz więcej właścicieli do-
mów decyduje się na pływanie w 
swoim własnych stawie kąpielowym. 
Niskie koszty utrzymania to także ży-
czenie, które nie powinno psuć nam 
zabawy z kąpieli.

Dokładna obserwacja i uwagi na te-
mat pielęgnacji stawu przyczyniła sie 
w domu Rössle
do powstania optymalnej kombinacji 
pomocników technicznych.
System elektrycznych szczotek opra-
cowany przez firmę Rössle jednocze-
snie z użytym odkurzaczem do sta-
wów, zrewolucjonizował czyszczenie 
powierzchni stawu.
Oszczędzasz przy tym czas, siłę, ner-
wy i wodę!

Baw się dobrze podczas przegląda-
nia nowego katalogu. LUB Baw się 
dobrze podczas zapoznawania się z 
nowym katalogiem.

Renate i Hubert Rössle

WODA JEST 
FASCYNUJĄCA
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// ODKURZACZE DO STAWÓW

Oryginał! FANGO 2000 jest niekwe-
stionowanym oryginałem wszystkich 
odkurzaczy szlamowych do
czyszczenia stawu! Ze względu na 
wysoką siłę ssania, wciąga on także 
osady z głębokości 2,5 m
oddziela grubsze frakcje, takie jak np. 
liście w wbudowaną torbę siatkowa.
Kompletne wyposażenie, jak i kom-
paktowe wymiary i
niska cena zakupu przekonują 
zwłaszcza prywatnego użytkownika.

➔ duża moc ssąca
➔ optymalny dla prywatnych 
➔ użytkowników
➔ atrakcyjna cena zakupu

W CENIE ZNAJDUJE SIĘ :*
• FANGO 2000 – odkurzacz do stawów
• wąż ssący 10m
• wąż spustowy 10m
• sztanga teleskopowa 1,2 m – 3,5m
• szczotka trójkątna 
• dysza ssąca Ø 38mm

DANE TECHNICZNE Nr.art FAN2000

MOC SSĄCA WODY BRUDNEJ 8000 l/h
TURBINA SSĄCA 1200 Watt
POMPA SZLAMOWA 800 Watt
WAGA 18kg (bez akcesorii)
WĘŻE SSĄCY I SPUSTOWY każdy po 10m, Ø 38mm
WYMIARY 52 x 55 x 83 cm (szer x głęb x wys)

FANGO 2000

Koplet akcesorii i części zamiennych na stronie 24-35
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TORPEDO

// ODKURZACZE DO STAWÓW

Wszechstronny! Z TORPEDO
otrzymasz najnowoczesniejszy odku-
rzacz do stawu, który oferuje ci wszyst-
kie możliwości czyszczenia stawu. Sil-
ny napęd przepompowywuje brudną 
wodę przez 50 mm węże od stawu do 
ogrodu przy bardzo niskim poziomie 
halasu Kompaktowa konstrukcja, za-
montowana na wytrzymałym podwo-
ziu, które ułatwia poroszanie sie się po 
terenie. Zmienna moc ssania znajduje 
odpowiednie ustawienia we wszyst-

kich prywatnych stawach kąpielowych 
lub stawach z karpi koi.Ten potężny od-
kurzacz przekonuje właścicieli stawów 
jak i profesjonalnych użytkowników od 
lat. Przydatnym dodatkiem do tego 
jest opcjonalny separator wstępny!

➔ odporna budowa
➔ regulacja mocy ssania
➔ kompatybilny z separatorem

W CENIE ZNAJDUJE SIĘ:*
•TORPEDO – odkurzacz do stawów
• szczotka trójkątna
• wąż ssący 12m 
• wąż spustowy 12m
•  sztanga teleskopowa 2,4 m – 4,8m
• ssawka podłogowa Skeleton
• dysza ssąca Ø 50mm

DANE TECHNICZNE Nr.art TOR1000

MOC SSĄCA WODY BRUDNEJ 15.000 l/h
TURBINA SSĄCA 1300 Watt
POMPA SZLAMOWA 1600 Watt
WAGA 30 kg (bez akcesorii)
WĘŻE SSĄCY I SPUSTOWY każdy po 12 m, Ø 50 mm
PODCIŚNIENIE 280 mbar
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// ODKURZACZE DO STAWÓW

TORPEDO ULTRA

Profesjonalista! Wszystko, co stanowi ze 
Torpedo jest technicznie doskonały doty-
czy również TORPEDO ULTRA. Dane doty-
czące wydajności są przez większe pompy
uwarunkowane, wyraźnie wyższe.Tak oto 
zwykle węże o długości 12 m dają sie bez 
problemów przedłużyć. Odpompowanie 
jest możliwe także przez wzniesienia i na 
większych odległościach. Bezstopniowa 
regulowana moc ssania daje maksymalną 
elastyczność, to oznacza delikatne ssanie 
w strefie z roślinami jak również pełna 

moc w glebokich miejscach stawu. Ten 
odkurzacz do stawów jest przeznaczony 
dla cieżkiej, codziennej pracy. Wyposażony 
w sztangę teleskopową Trioval z włókna 
szklanego TWS rozciągającą sie do 5,0m.

➔  odpompowywanie na 
większej odległości

➔ węże można łączyć, przedłużać
➔ moc ssania z bezstopniową regulacja

W CENIE ZNAJDUJE SIĘ:*
•  TORPEDO ULTRA –

odkurzacz do stawow
• wąż ssący 12m 
• wąż spustowy 12m
• sztanga teleskopowa 2,5 m – 5,0m
• szczotka trójkątna
• dysza ssąca Ø 50mm
• ssawka podłogowa Skeleton

W CENIE ZNAJDUJE SIĘ Nr.art TORULTRA

MOC SSĄCA WODY BRUDNEJ 20.000 l/h
TURBINA SSĄCA 1300 Watt
POMPA SZLAMOWA 2000 Watt
WAGA 33 kg (ohne Akcesoria)
WĘŻE SSĄCY I SPUSTOWY je 12 m, ø 50 mm
PODCIŚNIENIE 280 mbar
WYMIARY 48 x 62 x 96 cm (B x T x H)

Koplet akcesorii i części zamiennych na stronie 24-35
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OCTOPUS 400V

// ODKURZACZE DO STAWÓW

Gigant! Czyszczenie stawów miejskich 
lub stawów hotelowych o większym 
wzornictwie jest bardziej pracochłonne. 
Poprzednie odkurzacze do stawów były 
zbyt małe. Efekt ssaniaOCTUPUS 400V 
jest niezwykle silny, ale może być regu-
lowany przez sterownik częstotliwości.
Ta regulacja jest również możliwa przez 
aplikację na Smartfon z systemem ope-
racyjnym Android, która dopasowuje siłę 
zasysania bezpośrednio podczas użytku, 
bez dalszych kroków. Opcjonalnie, za po-

mocą akcesoriów adaptera można rów-
nież zasysać dwoma wężami z łączem 
typu C w tym samym czasie.

➔ możliwość regulacji mocy odku  
 rzacza za pomocą aplikacji
➔  bezproblemowa praca z dwoma 

złączami typu C
➔ bardzo cichy

W CENIE ZNAJDUJE SIĘ:*
•  OCTOPUS 400 V – 

odkurzacz do stawów
• wąż ssący 12m 
• wąż spustowy 12m 
•  sztanga teleskopowa 2,5 m – 5,0m
• dysza ssąca Ø 75mm

DANE TECHNICZNE Nr.art OCT400V

MOC SSĄCA WODY BRUDNEJ 35.000 l/h
TURBINA BOCZNO KANAŁOWA 2200 Watt trójfazowy
POMPA SZLAMOWA 3000 Watt trójfazowy
WAGA 145 kg (bez akcesorii)
WĘŻE SSĄCY I SPUSTOWY każdy po 12 m, Ø 70 mm
PODCIŚNIENIE 300 mbar
WYMIARY 60 x 119 x 154 cm (szer x głęb x wys)

Teichsauger Octopus
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// SZCZOTKI

BIBER 22

22

Czyszczenie pionowych ścian basenu 
lub stawu mamy specjalistę - sczczotkę 
BIBER 22! Ta elektrycznie obsługiwana 
szczotka jest zasysana samoczynnie do 
powierzchni poprzez rotację, a potem 
może być prowadzona z łatwością na 
sztandze teleskopowej. Całe czyszczenie 
odbywa sie dzieki temu bardzo energo-
oszczędnie. Uwolniony brud poprzez pod-
łączony wąż ssący w tym samym czasie 
może zostać zassany przez odkurzacz do 
stawów, w ten sposób ten system nie po-
woduje zmętnienia wody . W zależności 

od podłoża i poziomu zanieczyszcze-
nia użytkownik może również zmienić 
szczotki na twardsze Vacugrip. Poprzez 
jednostkę sterującą „SpeedControl” moż-
na zmieniać kierunek obrotów i kontrolo-
wac prędkość. Opcjonalny uchwyt ułatwia 
obsługę sztangi teleskopowej TWS roz-
ciągajacej się do 5 m.

➔  dziecinnie proste czyszczenie
➔ praca bez zmętnienia wody
➔  pilot Speed Control do kontroli 

prędkości i kierunku obrotów

W CENIE ZNAJDUJE SIĘ:*
• SZCZOTKA BIBER 22
• SPEED CONTROL
• Sztanga teleskopowa 

Trioval TWS 2,5 – 5,0m
• żółta miękka szczotka
• Akumulator Li-ion – 

zestaw/ ładowarka
• Szelki z adapterem do noszenia

DANE TECHNICZNE Nr.art BB1100

SZTANGA TELESKOPOWA Z WŁÓKNA 

SZKLANEGO TWS
2,5 m – 5,0 m

PRZYŁĄCZE DO ZASYSSANIA ø 38 / 50 mm
AKUMULATOR LI-ION 24 V, 5 Ah
CZAS PRACY ok. 1 – 2 godz
ŁADOWANIE BATERII ok. 1 godz
SZEROKOŚĆ PRACY 22 cm

Koplet akcesorii i części zamiennych na stronie 24-35
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BISAM 44

// SZCZOTKI

Również na dnie stawu często pozostają 
osady, które tylko przez szczotkowanie 
można uwolnić - wyczyścić. Przez 
przełączenie kierunku obrotu szczotki 
walcowej porusza szczotką BISAM 44 
niezależnie po prostych torach do przodu 
i do tyłu. Nacisk na podłoże zostaje 
wygenerowany sam przez cieżar własny
oraz przez dostarczany (czy dołączony)  
ciężarek dodatkowy. Podczas 
szczotkowania do odkurzacza stawowego 
może zostać podłączony waż ssący i 
jednocześnie zasysać brud. Prowadzone 
urządzenie podłączone jest do 5 m 

wysuwanej sztangi teleskopowej TWS. 
Opcjonalnie, trzyczęściowa, bardzo 
długa sztanga do 10,3 m dlugosci może 
zostac użyta aby pielegnować większe 
obszary stawu. Beznarzędziowa zmiana 
żółtej szczotki rolkowej z miękkim lub 
twardszym włosem jest możliwa. Nie 
można łatwiej i skuteczniej czyścić dna 
stawu!

➔ specjalista od dna
➔  jednoczesne używanie odkurzacza
➔ wymiana szczotek bez dodatko  
 wych narzędzi

W CENIE ZNAJDUJE SIĘ:*
• SZCZOTKA BISAM 44
• SPEED CONTROL
•  Sztanga teleskopowa 
 Trioval TWS 2,5-5,0m
• żółta miękka szczotka
• Akumulator Li-ion – 
 zestaw/ ładowarka
• Szelki z adapterem do noszenia
• ciężarek wyrównawczy 1,5kg

DANE TECHNICZNE Nr.art BISAM1100

SZTANGA TELESKOPOWA Z WŁÓKNA 

SZKLANEGO TWS
2,5 m – 5,0 m

PRZYŁĄCZE DO ZASYSSANIA ø 38, 50 mm
AKUMULATOR LI-ION 24 V, 5 Ah
CZAS PRACY ok. 2 – 3 godz
ŁADOWANIE BATERII ok. 1 godz
SZEROKOŚĆ PRACY 44 cm



// PRZEGLĄD PRODUKTÓW

NASZA RODZINA PRODUKTÓW

SEPARATOR TWS ULTRA

OCTOPUS 400V – GIGANT
SZCZOTKA BIBER 22

SZCZOTKA BISAM 44
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Rössle - zawsze na bieżąc
Skorzystaj z naszych rodzimych 
produktów ,stale doskonalonych, 
opatentowanych i wyrafinowa-
nych produktów, które w Niem-
czech są rozwijane i montowane.

Masz sugestie? Chętnie opowiedz 
nam on nich! Zawsze staramy się
stać lepsi, tak aby zaproponować 
najlepsze produkty dla naszych 
klientów na rynku.

FANGO 2000- ORGINAŁ

TORPEDO ULTRA – PROFESJONALISTA

TORPEDO – WSZECHSTRONNY

TEICHMAX PHASE 1

TEICHMAX PHASE 2 
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// POWRÓT WODY

Daleko idące ulepszenia naszych ma-
szyn do recyklingu wody
TEACHMAX Phase 1 i TEACHMAX 
Phase 2 pro zostały zrealizowane: 

TEACHMAX 1 jest wyposażony w 
przełączanie poziomu brudu, co 
oszczędza wodę płuczącą i prąd. Pha-
se 2 pro jest całkowicie przeprojekto-
wany wyposażony w filtr kartuszowy, 
którego nie potrzeba już otwierać by 
wyplukać. Przez przeszklony otwór 
może być obeserwowany obszar 
wkładu filtra i dodatkowy mano-
metr cisnieniowy pokazuje stopień 
zanieczyszczenia. Nowo opracowa-
na membrana filtra jest stworzony w 
nanofibrze i może teraz odfiltrować 

do 8 mikronów. Materiał nanofiltra 
jest łatwy w utrzymaniu czystości, w 
materiale nie zatrzymuje sie trwale 
brud. Po zakończeniu procesu płuka-
nia, dla wielu czynności zostaje po-
nownie osiągnięty  taki sam przepływ 
wody. Dzięki tej innowacji obsługa, 
filtrowanie i wydajność jest znacznie 
wieksza. Skorzystaj z nowoczesnego 
recyklingu wody w połączeniu TEICH-
MAX Phase 1 i TEICHMAX Phase 2. 

Masz wybór połączyć TEICHMAX Pha-
se 1 z dwoma różnie wyposażonymi
TREICHMAX Phase 2 :

Tańszy Phase 2 ze standardowy fil-
trem lub Phase 2 Pro z najnowsza 
technologia nanofiltracyjna
i wewnętrznym płukaniem wtórnym. 

➔  Phase 1 teraz z przełącznikiem 
poziomu zanieczyszczeń

➔  Phase 2 pro z nowo przerobio-
nym filter nanokartuszowym

➔  Membrana filtra 
 stworzona z Nanofibru
➔  optymalna obsluga,

działanie filtra i wydajność

TEICHMAX PHASE 1 & 2

Koplet akcesorii i części zamiennych na stronie 24-35
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// POWRÓT WODY

Nowy sterownik poziomu wody w Phase 1
włącza pompę spryskującą i bęben
tylko jeśli to konieczne.

Przepływ wody w 
płukaniu zwrotnym

Przepływ wody w 
działaniu filtra

Lista spryskująca 
płukania zwrotnego

DANE TECHNICZNE PHASE 1 Nr.art SZ901

PRZEPŁYW WODY 20000 l/h
GĘSTOŚĆ FILTRA 50 mikronów, gęsta siatka ze stali nierdzewnej

POBÓR MOCY silnik 2000 W, 120 obrotów na min.
WYMIARY 63 x 83 x 69 cm 92 kg (szer x głęb x wys)

DANE TECHNICZNE PHASE 2 PRO* Nr.art SZ923

GĘSTOŚĆ FILTRA 8 mikronów filtr nanokartuszowy przepłukiwalny

WYDAJNOŚĆ FILTRA 18 m³/h
POBOR MOCY 1400 W, zostaje podłączone do Phase 1
WYMIARY 120 x 70 x 120 cm 50 kg (szer x głęb x wys)

DANE TECHNICZNE PHASE 2* Nr.art SZ915

GĘSTOŚĆ FILTRA 20 mikronów filtr nanokartuszowy przepłukiwalny

WYDAJNOŚĆ FILTRA 18 m³/h
POBÓR MOCY 1400 W, zostaje podlączone do Phase 1
WYMIARY 120 x 70 x 120cm 45 kg (szer x głęb x wys)
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ULTRA może być używany w trzech 
wariantach ,do tego jest metalowa 
perforowana siatka z filtrem gąbko-
wym dostarczana od razu. Filtrem 
gąbkowym, odfiltrowany zostaje drob-
niejszy brud, użycie kratki filtracyjnej 
zatrzymuje gałązki lub algi nitkowate. 
Separator wstępny ogranicza sie do 
samej filtracji grawitacyjnej, dla np. ka-
mieni i ciezkich lisci Separator wstępny 
z wlókna szklanego ULTRA może być 
używany z odkurzaczem , ale także w 

użyciu z innymi pompami szlamowy-
mi. Dla łatwiejszego transportu jest 
polecany opcjonalnie podwozie – 
wózek (Strona 16).

➔  w trzech wariantach 
do zastosowania

➔ Made in EU
➔  kompatybilny z odkurza-

czem szlamowym i normal-
nie dostepnymi pompami

W CENIE ZNAJDUJE SIĘ:*
• TWS – separator wstęp  
 ny z włókna szklanego
• Metalowa kratka filtracyjna
• Filtr gąbkowy
• Wąż łączący

// SEPARATOR

DANE TECHNICZNE Nr.art SZ114

OBJĘTOŚĆ ok. 130 l
WYMIARY Ø 50 cm x 77cm wys
WAGA 20 kg
WYTRZYMALOŚĆ NA PODCIŚNIENIE ok. 0,4 bar
PRZEPŁYW WODY ok. 15000 l/h
MATERIAŁ włókno szklane TWS

TWS – SEPARATOR WSTĘP

Koplet akcesorii i części zamiennych na stronie 24-35



15  // Technika czystych stawówZmiany techniczne zastrzeżone, obowiązują nasze warunki handlowe: www.roessle.ag

TWS – SEPARATOR ULTRA XXL

DANE TECHNICZNE Nr.art SZ115

OBJĘTOŚĆ ok. 200 l
WYMIARY Ø 56 cm x 83 cm wys
WAGA 24 kg
WYTRZYMAŁOŚĆ NA PODCIŚNIENIE ok. 0,5 bar
PRZEPŁYW WODY ok. 20000 l/h
MATERIAŁ włókno szklane TWS

// SEPARATOR

Zbiornik i pokrywa wykonane są ze 
wzmocnionego włóknem szklanym
tworzywa. Wszystkie czesci zostały 
wybrane dla wysokiej stabilności i
jakości. Może być używany w trzech 
różnych wariatnach. Jest do tego do-
starczona metalowa perforowana 
siatka z filtrem gąbkowym. Filtrem 
gąbkowym odfiltrowany zostaje 
drobniejszy brud, użycie kratki fil-
tracyjnej zatrzymuje gałązki lub algi 
nitkowate. Separator wstępny ogra-
nicza sie do samej filtracji grawita-

cyjnej, dla np. kamieni i ciężkich lisci 
Separator wstępny z włókna szkla-
nego ULTRA XXL może być używany 
z odkurzaczem , ale także w użyciu z 
innymi pompami szlamowymi . Dla 
łatwiejszego transportu jest polecany 
opcjonalnie podwozie wózek.

➔ Dla dużych odkurzaczy
➔ Pokrywa calkiem ściagająca się
➔ Made in EU

➔ Tworzywo wzmocnione 
 włóknem szklanym
➔  w trzech wariantach 

zdatne do użytku

W CENIE ZNAJDUJE SIĘ:
• TWS – Separator Ultra XXL
• kratka metalowa filtracyjna
• filtr gąbkwy
• wąż łączący
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// SEPARATOR

Przez przyciąganie ziemskie ciężki 
brud opada na dno jak kamienie.

Przy każdym rodzaju zabrudzenia 
i jego ilości, można sie zdecydo-
wać czy użyć części do wewnątrz. 
Przykładowo bardzo pomocna 
jest kratka filtracyjna do zatrzy-
mania liści i glonów nitkowych.

Zatrzymuje muł oraz małe zwie-
rzątka wodne jak larwy ważki.

Separator wstepny chroni odkurzacz. Dzięki niemu do pompy odprowad-
zającej nie mogą przedostać się kamienie, gałązki, sznury, folia itp.!

Tylko grawitacja Kratka perforowana Kratka i mata filtracyjna

Koplet akcesorii i części zamiennych na stronie 24-35

UZUPEŁNIENIE DO SEPARATORA*
Nr.art Działanie

SZ107 Wózek do separatora Ultra łatwa obsługa

SZ116 Wózek do separatora ULTRA XXL łatwa obsługa

SZ108 Zestaw przyłączeniowy do Fango 2000 do użytku z 
Fango 2000
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Twój staw, teraz nazywany Bio-Pool,
bez chloru, to naprawdę jest cool.
Oczywiście jest trochę osadu,
jak wiesz to na dnie stawu.
Na ścianie jest też brudna pokrywa
Pływak tego nie lubi i sie szybko zmywa.
Teraz potrzebuje właściwą maszynę,
to bedzie miał znów dobrą mine.
Aby staw mógł pięknie świecić,
musi działać BIBER i FANGO!

MĄDROŚĆ STAWOWA
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PREPARATY DO STAWÓW

// PREPARATY DO PIELEGNACJI 

NATURALNIE CZYTA 
I ZADBANA WODA
Środki serii „Rössle czysty staw „ to 
bardzo sumiennie stworzone tzw. 
hodowane preparaty pochodzenia 
biologicznego o wysokiej aktywność 
działania. 

Celem są stabilne parametry wody 
w stawie. Przez użycie naturalnych 
składników spełnia się życzenie bez-
pieczeństwa i ochrony dla człowieka, 
zwierząt i środowiska. Wszystkie te 
produkty spełniają trend ekologiczny 
i potrzeby użytkowników naturalnego 
basenu lub stawu kąpielowego aby 
dbac o wode. Czysta woda jest przy-
szłością życia na tej ziemi. Ten cel za-
leży w dużej mierze jak my bedziemy 
sie obchodzic  z tym ekosystemem 
wodnym i jak wpłyniemy na zdolność 
samooczyszczania i regeneracji wody.
To jest nasza misja.

Produkty do pielęgnacji stawów to
logiczne uzupelnienie od lat budo-
wanych urzadzeń przez Rössle linia 
„Technologia dla czystych stawów“.

Skorzystaj z kompleksowej
oferty ekologicznych produktów
i skutecznych rozwiązan.
 
DLACZEGO PRODUKTY RÖSSLE

➔  biologiczne - oczyść swoja
wodę w stawie w naturalny 
sposób i bezpiecznie dla 
wszystkich biologicznych
form życia.

➔  wyspecjalizowane - te opisane tutaj
 środki są dla wszystkich rodzajów
 naturalnych basenów, stawów   
 kąpielowych, staw koi,
 biotopów i stawów ozdobnych   
 mogą zostać użyte.

➔ skuteczne - zadbaj o odpowiednie
 impulsy do czystej wody przez odp
 wiednie parametry dla zadbanego
 stawu.
➔ wszechstronne - odpowiednie 
 bakterie
 i środki pomocnicze pracuja na   
 różnych poziomach, takich  
 jak stabilizacja parametrow wody, 
 redukcja glonów,
 absorpcja fosforanów, filtracja
 i wsparcie dla ładnego wyniku   
 końcowego.
➔  praktyczne - mało przygotowania
 i łatwa aplikacja to kolejny plus
 dodatkowo - można znaleźć na 
➔  dodatkowo - można znaleźć na
 Rössle wszystkie specjalne 
 urządzenia do
 czyszczenie maszynowego stawu.

100% BIOLOGISCH



19  // Technika czystych stawówZmiany techniczne zastrzeżone, obowiązują nasze warunki handlowe: www.roessle.ag

// PREPARATY DO PIELEGNACJI STAWÓW

POLEPSZENIE JAKOŚCI WODY
Nr.art Działanie

SISC790 Zestaw konserwacyjny Microbe-Lift 

do stawów kąpielowych
Ten zestaw składa się z 2 x 4 l Natural Clear,
1 x 4 l Natural Algae Control i 1 x 4 l Natural
Sludge Reduktor.

Poprawia jakość wody i
utrzymuje stawy 
kąpielowe
do 100 000 l 
przez jeden
cały sezon ładne i 
przejrzyste!

SISC752 Microbe-Lift Clean & Clear
Microbe-Lift zawiera międzyinnymi bakterie fotosyn-
tetyczne. Bakterii Microbe-Lift Clean & Clear używają
energia słoneczna w sposob naturalnej i biologicznej
fotosyntezy. Zapewniają one zachowanie czystej i 
klarownej wody stawowej pielęgnacja stawu może 
zostać zmniejszona. Clean & Clear zawiera ponad 30 
różnych żywych kultur bakteryjnych, które działają 
przeciwko zanieczyszczeniom organicznym w wodzie 
stawu.

Microbe-Lift
Clean & Clear to jedna
całkowita formuła dla 
przejrzystosci
i zdrowego stawy
z rybami i / lub
roślin.

SISC761 Microbe-Lift® Sludge Away
Microbe-Lift® Sludge Away przyspiesza proces
biodegradacja trudnego do usunięcia
błota, które może się stać trujące dla ryb i
roślinami. Microbe-Lift® Sludge Away
usuwa organiczną muł bez powstawania toksycz-
nych gazów. Szczególnie odpowiedni
do stawów z podłoża żwirowym, w którym
trudno zastosować odkurzacz do stawów. Działa 
lepiej przy wysokich temperaturach wody, ale może 
cała też być stosowane przez cały rok.
Rok do wykorzystania. 

Microbe-Lift
Sludge Away sprawia że
szybko i naturalnie 
zwalcza osady denne, 
wiąże fosforany, roz-
mnażają się szybko w 
wodzie i jest biodegra-
dowalny.

00V18 HUMIBAK 5l Karnister
Naturalnie produkowana mieszanka różnych mikrobów 
znajduje się w wysoce stężonym płynie w kanistrze 5 l. 
Od temperatury wody około 7 - 8 ° C
te mikroorganizmy będą aktywne i zaczną
proces czyszczenia. Humibak jest regeneracyjny i
tym samym zwiększa swoją aktywność. Większa część 
bakterii Humibak są heterotroficzne, stanowią relikt 
pochodzenie naszej planety te organizmy
nie potrzebujesz tlenu i mogą żyć i funkcjonowac w
beztlenowym obszarze wody w stawie Rezultatem jest 
kompleksowa poprawa wody, w tym redukcja glonów.

Specjalnie wychodo-
wane szczepy 
mikrobakterii do apli-
kacji i dzialania 
w wodzie, które w 
królestwie stawu uka-
zuja swoją pozytywną 
stronę.

ZEO ZEOLITH 25 kg w worku 
Naturalne granulki mineralne mają wartość PH
w wodzie. Zeolit stabilizuje amoniak
i poprawia nieprzyjemne zapachy..

Czyści i klaruje wode 
ze szkodliwych 
mikroorganizmów, 
zapobiebieg awzrosto-
wi glonów.



20   // Technika czystych stawów

AKCESORIA DO BIBER 22
Nr.art Działanie  

BB1005 Clear-Pad, lepsze działanie czyszczące niż szczotki. 
Dla bardziej uciażliwego brudu, także do folii, wraz z 
uchwytem Padholderem.

Elastyczny dla fug, ryl i 
ścian z folii

BB1001 Vacurgrip szczotka zielono czerwona , bardzo twarda
( może porysować folie)

Nadaje sie do pow-
ierzchni sciennych

BB1002 Vacurgrip szczotka czerwona , twarda
( może porysować folie)

Nadaje sie do pow-
ierzchni ściennych

// AKCESORIA

SZCZOTKI

NOWE
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AKCESORIA FÜR BIBER 22

Nr.art Działanie  

BB1003 Vacugrip – szczotka żółta, miękka Standartowa szczotka

BB1004 Vacugrip szczotka druciana metalowa
Tylko do twardych nawierzchni, rysuje folie!

Tylko dla twardych 
powierchni , jak np. 
granitu

BB1104 Padholder z powierchnia rzepowa Notwendig zur  
Aufnahme von Pads

MS1069-2 Pad czarny, extra twardy Dla powierzchni takich 
jak kafelki czy kamień 
naturalny

MS1062-2 Pad zielony, bardzo twardy Dla powierzchni takich 
jak kafelki czy kamień 
naturalny

MS1065-2 Pad niebieski, twardy Dla powierzchni takich 
jak kafelki czy kamień 
naturalny

MS1064-2 Pad czerwony, średni Nadaje sie do folii

MS1067-2 Pad biały, miekki Nadaje sie do folii

// AKCESORIA
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AKCESORIA DO BISAM 44
Nr.art Działanie  

BISAM1004 Szczotka walcowa czarna, miekka szczotka Elastyczna dla fug, ryl

BISAM1005 Szczotka walcowa żółta, standartowa szczotka Przeznaczona do 
użytku uniwersalnego 
i do folii. 

BISAM1006 Szczotka walcowa czerwona, twarda szczotka
(moze porysować folie)

Nadaje sie do kamienia 
i betonu

BISAM1007 Szczotka walcowa zielona, bardzo twarda szczotka
( moze porysować folie)

Nadaje sie do 
powierchni ze stali 
nierdzewnej, kamienia 
i betonu

BISAM1014 Dodatkowy ciężarek do szczotki BISAM wraz z 
opaskami zaciskowymi , do zwiększenia nacisku 

BISAM 44, 
zwiększenie wagi

// AKCESORIA

AKCESORIA DO BIBER 22 I DO BISAM 
Nr.art Działanie  

BISAM1011 Speed control – włacznik, do zmieniania obrotów BIBER 22
BISAM 44

BISAM1024 Trioval TWS sztanga teleskopowa krótka, 
2- częściowa, 1,6-3,0m, z kablem spiralnym

BIBER 22
BISAM 44
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// AKCESORIA

Nr.art Działanie  

BISAM1021 Trioval TWS sztanga teleskopowa krótka, 
2- częściowa, 2,5-5,0m, z kablem spiralnym

BIBER 22
BISAM 44

BISAM1025 Trioval TWS sztanga teleskopowa krótka, 
3- częściowa, 3,6-10,0m, z kablem spiralnym

BIBER 22
BISAM 44

BISAM1008 Przedłużacz do akumulatora 7,5m BIBER 22
BISAM 44

MSHND Dodatkowy uchwyt do lepszej obsługi BIBER 22
BISAM 44

BB1020 Zasilacz do używania szczotek bez akumulatora, 
chronic przez mokrym! z 7,5m długim kablem

BIBER 22
BISAM 44

BBAKKU Power Akku 24V

Uwaga: przy odsyłaniu baterii są do przestrzegania 
przepisy prawne dotyczące niebezpiecznych pro-
duktów baterii litowych!

BIBER 22
BISAM 44

BBAKKU1 Szybka ładowarka do akumulatora power BIBER 22
BISAM 44

BBAKKU2 Szelki z adapterem do akumulatora power BIBER 22
BISAM 44
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// AKCESORIA

ODKURZACZE DO 
STAWÓW

AKCESORIA DO ODKURZACZY DO STAWÓW – NOWOŚCI
Nr.art Działanie  

SZ8 09 COMBO 2 w 1 podbierak
Nowy podbierak COMBO może zostać przerobiony z 
płaskiego podbieraka na głęboki. Za pomocą jednego 
podbieraka pozwala wszystkim do przeprowadzenia 
uciążliwych prac.  Podbierak jest wyjątkowo stabilny z 
elastycznym gumowym randem.

nadaje sie dla plaskich 
jak i glębokich
miejsc w stawie 

SZ352 SzczotkaTriflex , z bocznymi kółeczkami szczotkowymi
Szczotka TRIFLEX została całkowicie przeprojekto-
wana. Obrotowe, okrągłe szczotki narożne połączone
z elastycznym, dostosowującym się do podłoża
bokami, pozwalają na bardzo wysoki efekt czyszc-
zenia..

Nadająca sie do 
podłoża , kompatybilna 
z Fango 2000

SZ204 Dysza błotna

Przezroczysta dysza błotna ma 30 cm szerokości i
ma przyłącze ssące 50 mm. Listwa szczotkowa i
pasek gumowy sa wymienne.

Optymalna do dużych 
powierzchni,
kompatybilna 
z Torpedo

NOWE

NOWE

NOWE
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// AKCESORIA

AKCESORIA DO FANGO 2000
Nr.art Działanie  

SZ601 Dysza ssąca, okragła ø 38mm
Pełen przepływ, odsyssanie dużych ilości brudu 
Pełen przepływ, odsyssanie dużych ilości brudu

Dla płaskich i glębokich 
miejsc stawu

SZ338 Ssawka  podłogowa trójkatna ø 38mm
Standartowa szczotka dla Fango 2000.

Nadaje się do folii

SZ103 Separator z wężem przyłączeniowym 
z gąbka filtracyjną
Oddzielanie brudów, chroni odkurzacz

Do oddzielania kamieni, 
liści i zwierząt

Nr.art Działanie  

SZ205 Profi- Dysza do mułu 23 cm szeroka
Przezroczysta dysza do mułu jest 23cm 
szeroka i ze złączem ssącym  Ø 38mm 
Szczotki i gumowa listwa są wymiennne. 
Ze stabilnym uchwytem metalowym.

Ściąganie lub wyczysz-
czenie większych po-
wierchni, kompatybilna 
z Fango 2000

SZ355 Szczotka ssąca
Okrągła szczotka ssąca ø 20 cm
posiadająca przyłącze ssące dla 
ø 38 i ø 50 mm. Teraz z lepszym 
uchwytem do prowadzenia.

Do czyszczenia 
powierzchni ręcznie, 
pasuje do 
FANGO 2000 i TOR-
PEDO.

SZ203 Ssawka dzwonkowa do mułu 
Ssawka dzwonkkowa , ø 25 cm z listwą 
szczotkową Wielka ssawka dzwonkowa 
zostawia kamienie na dnie i odsyssa tylko 
muł. Ten produkt został zmieniony i jest 
teraz na wytrzymałym metalowym 
uchwyciedo załóżenia na sztange 
teleskopowa. Rząd szczotek na dole 
poprawia jego funkcjonowanie.

Nadaje sie do obszaru 
ze żwirem, 
kompatybilna z FANGO 
2000 i TORPEDO

SZ959 Aluminiowy teleskop , 3 częściowy 
z 1,5m - 4,5m, z zabezpieczeniem przekręcenia się
Ta sztanga teleskopowa z zabezpieczeniem na 
przekręcenie sie można blokować w dowolnym 1,5m 
do 4,5m momencie przez nacisk przycisku. Ergoni-
miczny uchwyt i wzmocnione i profesjolanne rury 
teleskopowe ułatwiaja obsługę.

Do użytku 
uniwersalnego

NOWE

NOWE

NOWE

NOWE
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// AKCESORIA

Nr.art Działanie  

SZ200 Dzwon ssący ø 25mm
Do czysczenia wiekszych powierzchni ze żwirem 

Nadaje się do więk-
szych powierzchni ze 
żwirem

SZ201 Dzwon ssący owalny około 20x10cm
Do czyszczenia węższych 
powierzchni żwirowych

Do czyszczenia 
powierzchni żwiro-
wych, także między 
roślinami (owalna).

SZ354 Szczotka ssąca okragła 8cm
Do czyszczenia rogów

Do czyszczenia rogów i 
schodów

SZ801 Przedłużacz węża spustowego, 10m
Z 2 C- przyłączami

Jeśli wąż spustowy 
byłby za krótki , to 
można go przedłużyc

SZ805 Przedłużacz węża ssącego, 10m
Z dwoma mufami

Jeśli wąż ssący byłby 
za krótki , to można go 
przedłużyć

SZ110 Worek filtracjny do Fango 2000
Z złączem typu C

Do recyrkulacji wody
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AKCESORIA DO TORPEDO I TORPEDO ULTRA
Nr.art Działanie  

SZ600 Dysza ssąca okragła, ø 50 mm Dla grubszego 
brudu i liści

SZ350 Ssawka podłogowa trójkątna, ø 50 mm
z przelotką

Nadaje sie do czysz-
czenia powierzchni

SZ100 Separator
Z wężem przyłączeniowym i filtrem gąbkowym

Aby grubszy brud 
odseparować

SZ701 Przedłużacz węża spustowego, 12m
Z dwoma przyłączami typu C

Dla przedłużenia węża 
spustowego 

SZ702 Przedłużacz węża ssącego, 12m
Z dwoma mufami

Dla dłuższej długości 
węża ssącego

SZ109 Worek filtracjny
Z dwoma złączami typu C

Aby odseparować brud 
i do recyrkulacji wody

SZ204 Dysza błotna 
Przezroczysta dysza błotna ma 30 cm szerokości i
ma przyłącze ssące 50 mm. Listwa szczotkowa i
pasek gumowy są wymienne. 

Optymalna do dużych 
powierzchni

SZ203 Ssawka dzwonkowa do mułu
Ssawka dzwonkkowa , ø 25 cm z listwą szczotkową
Wielka ssawka dzwonkowa zostawia kamienie
na dnie i odsyssa tylko muł. Ten produkt został 
zmieniony i jest teraz na wytrzymałym metalowym 
uchwycie do załóżenia na sztange teleskopowa. Rząd 
szczotek na dole poprawia jego funkcjonowanie.

Nadaje sie do obszaru 
ze żwirem

// AKCESORIA

NOWE

NOWE

NOWE
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// AKCESORIA

AKCESORIA
Nr.art Działanie  

SZ400 Szczotka spoilerowa, szeroka na 45cm
Przy poruszaniu do góry i na dół przyciska spoiler 
szczotki do ściany

Szczotka do 
czyszczenia ścian i dna

SZ500 Ssawka podłogowa Skeleton, 35 cm szeroka
Jezdna, ø 38 mm i 50 mm

Nadaje się do dużych 
powierzchni 
podłogowych

SZ951 Ssawka podłogowa Skeleton, 
45 cm szeroka
Jezdna, ø 38 mm i 50 mm

Przez system prze-
gubowy nadaje sie do 
nierównych powierzchni

SZ953 Aluminiowa sztanga teleskopowa
Rozciągana , 3 –częściowa 1,2 – 3,6 m

Do uniwersalnego użytku

SZ950 Aluminiowa sztanga teleskopowa
Rozciągana , 3 –częściowa 2,4 – 4,8 m

Do uniwersalnego użytku
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Nr.art Działanie  

SZ960 Sztanga teleskopowa Trioval TWS krótka
Sztanga z włókna szklanego, rozciągana, 
nieprzekrecająca sie , 2 –częściowa 1,6-3,0m

Do uniwersalnego użytku

SZ956 Sztanga teleskopowa Trioval 
TWS stabilna
nieprzekrecajaca sie , 
2 –czesciowa 2,5-5,0m

Do uniwersalnego użytku

SZ964 Sztanga teleskopowa Trioval 
TWS extra długa 
nieprzekręcająca się , 
3 –częściowa 3,6- 10,0m

Do uniwersalnego użytku

SZ959 Aluminiowy teleskop , 3 częściowy z 1,5m - 4,5m, 
z zabezpieczeniem przekręcenia się
Ta sztanga teleskopowa z zabezpieczeniem  prze-
kręcenia się można blokować w dowolnym 1,5m do 
4,5m momencie przez wciśnięcie przycisku. Ergo-
nimiczny uchwyt , wzmocnione i profesjolanne rury 
teleskopowe ułatwiają  obsługę.

Do uniwersalnego użytku

SZ800 Podbierak głęboki 
Z głębokim workiem

Do podbierania

// AKCESORIA
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CZĘŚCI ZAMIENNE

// CZĘŚCI ZAMIENNE

CZĘŚCI ZAMIENNE FANGO 2000
Nr.art FAN190 Nr.art FAN2001 Nr.art FAN2006 Nr.art FAN2007

Glowica ssąca Turbina Sitaka filtracyjny z zamkiem Pompa zamienna

Nr.art SZ1_8 Nr.art SZ2_39 Nr.art SZ2_41 Nr.art SZ356

Pokrywa filtra powietrza Ramka filtra Filtr gąkowy Uszczelka głowicy 

Nr.art SZ4_49 Nr.art SZ4_51 Nr.art SZ4_52 Nr.art SZ4_8

Kółko tylnie Ośka Włącznik Klamra zamkniecie 



31  // Technika czystych stawówZmiany techniczne zastrzeżone, obowiązują nasze warunki handlowe: www.roessle.ag

// CZĘŚCI ZAMIENNE

CZĘŚCI ZAMIENNE TORPEDO
Nr.art TOR170 Nr.art TOR200

Głowica z turbiną Turbina

CZĘŚCI ZAMIENNE TORPEDO ULTRA
Nr.art TOR194 Nr.art TOR202

Głowica z turbiną OSM Turbina

CZĘŚCI ZAMIENNE FANGO 2000
Nr.art SZ357

Uszczelka do węża ø 38

CZĘŚCI ZAMIENNE DO TORPEDO I DO TORPEDO ULTRA
Nr.art TOR177 Nr.art TOR178 Nr.art TOR185 Nr.art TOR195

Wąż dodatkowy
do spuszczania wody Kółko tylnie Pokrywa pływaka Zakrętka do węża

Nr.art TOR111

Klamra zamkniecie 



RÖSSLE AG
Technika czystych stawów
Johann-Georg-Fendt-Straße 50
D-87616 Marktoberdorf
Telefon +49 (0) 8342 2314
Fax +49 (0) 8342 95482 
info@roessle.ag
www.roessle.ag
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DYSTRYBUCJA I SERWIS
 
ROESSLE Polska
Goświnowice ul. Nyska 46
48-300 Nysa - Polska
TEL :+48 730 193 274
TEL: +49(0) 17636998006
info@roessle.pl
www.roessle.pl


