
ELEKTROMOS  
MEDENCETAKARÍTÓ 

ESZKÖZÖK  
ÉS KIEGÉSZÍTŐK



A Kokido az elmúlt években rangos helyet vívott ki 

magának a medencekarbantartó eszközök márkái 

között. Merész, modern forma- és színvilág, valamint 

magas minőségű technológia és anyaghasználat jellemzi, 

ami gyorsan népszerűvé tette.

A Kokido legfőbb erőssége az akkumulátoros kézi 

porszívókban rejlik, ami a medencetakarítás hatékony, 

mégis pénztárcabarát megoldása. Azoknak ajánljuk, 

akik nem szívesen vesznek drágább, teljesen automata 

medencetakarító robotot kisebb vagy közepes méretű 

medencéjükhöz, és szívesen foglalkoznak a medence 

tisztántartásával saját maguk is.

Innováció, extravagáns megjelenés, tartós eszközök, 

mindenféle típusú medencéhez – ez a Kokido.
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Kis méretű medencék, jakuzzik karbantartására 

ideális modell a LEKTRA-FX elemes kézi porszívó. 

A termék 8 db AA-s elemmel működik. Működési 

ideje kb. 1,5 óra (az elemek minőségétől függően). 

A szettben benne van a porszívó egységen kívül a 

teleszkópos rúd is, mely 1,5 m hosszú. A forgatható 

porszívófej kialakítása segíti a szennyeződések 

szűrőzsákba terelését, melynek kapacitása 0,42 l. 

A megtisztított víz a szűrés után visszaáramlik a 

medencébe a dupla kivezetőnyíláson át. Ajánlott 

medence méret max. 3,0 m átmérő. 

ELEMES KÉZI MEDENCE PORSZÍVÓ
TKK 001

1,5 óra üzemidő

1.5
HOURS

UP TO

8x AA elemmel működik
(nincs a csomagban)

8  x
AA / LR6

Még erősebb szívóhatás

0,42
LITER

Tárolókapacitás

2 m /
6.6 ft

Max. mélység
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AKKUMULÁTOROS KÉZI MEDENCE PORSZÍVÓ 
TKK 006

A TELSA család akkumulátoros kéziporszívói minden 

mai igénynek maximálisan megfelelnek. A Telsa 05 

karbantartó szett porszívója USB kábellel tölthető 

és 40 perces működési ciklussal rendelkezik, 

szuperkönnyű és egyszerű használni. A 2000 mAh-ás 

lithium akkumulátorok töltési ideje csak 4,5-6 óra. 

A szennyeződéstároló kapacitása 0,42 l, aminek 

a telítettségét egy betekintőablakon keresztül 

láthatjuk. 

A csomag része a mozgatáshoz szükséges 170 

cm-es rúd is, valamint egy kefe, egy leszedőháló, 

és egy kisebb fej a legmacerásabb helyek 

tisztításához. A porszívó csatlakoztatható a 

standard teleszkópos rudakhoz is. Ajánlott 

medence méret max. 4,5 m. Vízérzékelő rendszere 

automatikusan ki-/bekapcsolja a porszívót, amikor 

vízbe merítjük vagy kiemeljük onnan. A 3 tengelyen 

mozgatható háromszög formájú porszívófej 

megkönnyíti a medence takarítását nehezen 

elérhető lépcsőknél és sarkokban is.

40perc
Üzemidő Lithium-ion

akkumulátor

Tároló-
kapacitás

0.42L 170cm
vízmélységig
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Erősebb szívóhatású porszívó közepes méretű 

medencék takarításához. Szűrőkapacitása 0,55 l. 

Működési ideje 30 perc. A 2000 mAh-ás lithium 

akkumulátorok töltési ideje 4,5-6 óra. A standard 

teleszkópos nyélhez kialakított csatlakozóval 

van ellátva (rudat a csomag nem tartalmaz). 

Egyszerűen kezelhető, komfortot biztosító eszköz, 

mely megkönnyíti a medence kézi erővel történő 

takarítását. Az áttetsző tárolózár fedélen át látható 

az eszköz telítettsége. A levehető, forgatható 

porszívófej görgőkön gurul, ami bármilyen 

medenceburkolaton könnyedén halad.

AKKUMULÁTOROS KÉZI MEDENCE PORSZÍVÓ FEJ
TKK 008

Lithium-ion
akkumulátor

30perc
Üzemidő

0.55L0.55L
Tároló-

kapacítás

4-6
ÓRA

Töltési idő

300cm
vízmélységig
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KÉZI MEDENCE PORSZÍVÓ SZETT
TKK 013

A kis és közepes méretű földfeletti medencék 

kézi porszívója. A szett tartalmazza a porszívó 

egységet, a gégecsövet 5-féle adapterrel 

a legnépszerűbb fali átvezető típusokhoz és 

a négyrészes 1,78 m hosszú rudat is – egyből 

használható, hatékony megoldás a medence 

takarításra. A Kokido Skooba™ porszívót a 

vízforgató szívóágára, a medence nyílására kell 

csatlakoztatni a mellékelt 5 méteres gégecsővel 

és adapterrel, így keletkezik a porszívóban 

szívóhatás. A kefés fej segít fellazítani a medence 

aljára leülepedett szennyeződést, az áttetsző 

tárolótetőben pedig folyamatosan láthatjuk, 

hogy a tároló mennyire telített szennyeződéssel. 

A megfelelő működéshez min. 2 m³/h, max. 

5 m³/h teljesítményű szivattyú ajánlott.  

medenceméretig

4,5m

könnyen nyitható/zárható,
átlátszó szűrőfedő

&
LOCK

TWIST

áteresztőképesség

2m3/h
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AKKUMULÁTOROS KÉZI JAKUZZI PORSZÍVÓ
TKK 004

A Boreal jakuzzi takarító készlet ideális megoldás 

3 méter átmérőnél kisebb, és 2 méternél 

sekélyebb medencék és kádak takarításához. 

A kis porszívófej megkönnyíti a jakuzzik különleges 

kialakítású aljzatának tisztítását. A működtetéshez 

nincs szükség tömlőcsatlakozásra vagy 

elektromos kábelre. Az eszköz teljesen vízálló. 

A lithium akkumulátor 30 perces működésre 

alkalmas, és USB-n keresztül tölthető. Könnyen 

üríthető, rozsdamentes acél szűrője hatékony és 

tartós. Kétrészes, 93 cm-es rúddal mozgatható, 

amit a szett tartalmaz, de bármilyen standard 

teleszkópos nyélhez csatlakoztatható a 

gyorskioldó V-klipsz segítségével. A Boreal 

SPA Kittartalmaz még egy leszedő hálót, egy kefét 

és a vízvonal tisztítására szolgáló dörzsszivacsot.

Lithium-ion
akkumulátor

0,1
LITER

Tárolókapacitás

30perc
Üzemidő

4,5-6
ÓRA

Töltési idő
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A Voltera 75 egy kábel nélküli, tölthető kézi 

medenceporszívó, aminek segítségével 

hatékonyan takaríthatjuk ki medencénk aljzatát, 

méghozzá kétféle állásban: durva vagy finom 

módban (250 micron standard és 50 micron 

finom). A szennyeződést a forgó porszívófej 

oldalsó csatornáin keresztül szívja fel, ahol a 

szívás koncentrált, hogy biztosítsa a maximum 

hatékonyságot. Standard teleszkópos nyélhez 

csatlakoztatható. A szűrőház telítettségének 

ellenőrzésére az átlátszó szűrőház szolgál. 

Három literes tartálya egy mozdulattal nyitható 

és higiénikusan üríthető. Közepes és nagyobb 

méretű medencékhez javasolt. A Voltera nem 

csak egy porszívó, hanem extravagáns dizájnjával 

és átlátszó tartályával látványos és könnyen 

megszerethető eszköz is, amivel élmény a 

medencetakarítás.

AKKUMULÁTOROS KÉZI MEDENCE PORSZÍVÓ
TKK 011

75perc
Üzemidő

3
LITER

Tárolókapacitás

5-6
ÓRA

Töltési idő

Rozsdamentes 
acél szűrő
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A Voltera sorozat legerősebb tagja, a kézi 

medenceporszívók egyik csúcsmodellje. 

Extra széles fej, levehető, flexibilis oldal 

szárnyak, melyek alatt kerekek helyezkednek 

el a könnyebb mozgathatóság érdekében. 

A szárnyak eltávolíthatóak a sarkok könnyebb 

elérhetősége érdekében. A fej alján lévő kefe 

segít fellazítani a medence aljára leülepedett 

szennyeződést. Extra nagy szűrőkapacitása 

6,5 l szennyeződést képes ülepíteni. 75 perces 

működésre képes a beépített lithium-ion 

akkumulátorral. Kétféle szűrőzsákot kapunk 

hozzá, egy durvább és egy finomabb szövésűt, a 

nagyobb és a kisebb szennyeződések hatékony 

takarításához. Fém csatlakozással rögzíthető a 

standard teleszkópos rúdhoz.

75perc
Üzemidő

5-6
ÓRA

Töltési idő

AKKUMULÁTOROS KÉZI MEDENCE PORSZÍVÓ
TKK 007

Extra nagy 
tárolókapacitás

6.5L6.5L
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Extra méretű porszívófej forgó kefékkel és előszűrő 

tartállyal. A forgatható gégecső nem gabalyodik 

össze, csatlakozásai 32/38 mm-esek. Az erős 

műanyag nyél a standard teleszkópos rudakhoz 

könnyen csatlakoztatható. Egyedi előszűrője 

egyetlen mozdulattal nyitható és tisztítható, átlátszó 

fedelén ellenőrizhető a telítettsége. A súlyozott 

fej folyamatosan megtartja a kapcsolatot a 

medencealjzattal. A forgó kefék hatékonyan terelik 

a szennyeződést a szívózónába.

REVOLUTION™

ROTOTRAP KÉZI MEDENCE PORSZÍVÓ FEJ ELŐSZŰRŐVEL
TKK 027
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FLEXIBILIS MEDENCE OLDALFAL KEFE
TKK 020

REVOLUTION™ REVOLUTION™

A Kokido extra erős, flexibilis keféje segítségével 

hatékonyan tisztíthatjuk a medence oldalfalát, 

burkolat típustól függetlenül. A 46 cm széles, erős 

sörtéjű keféje a sarkokban és beugrókban is jól 

teljesít. A hosszú élettartamú alumínium nyéllel a 

standard teleszkópos rudakhoz csatlakoztatható.
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Extra erős leszedőzsák a vízfelszín lefölözéséhez, 

a vízen úszó szennyeződések hatékony 

eltávolításához. Masszív, tartós anyagból készült, 

modern formatervezéssel. A belső alumínium 

keretet polikarbonát borítás fedi. A szintén 

polikarbonát nyél a standard teleszkópos rudakhoz 

könnyedén csatlakoztatható.

REVOLUTION™

EXTRA ERŐS LESZEDŐZSÁK
TKK 021
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REVOLUTION™

2×240 cm-es, kétrészes, teleszkópos rúd kézi 

medenceporszívók és leszedőhálók hatékony 

kezeléséhez. Egyszerűen állítható a kívánt hosszra 

a Click-n-lock rendszer segítségével, ami egy 

kattintással nyitja vagy zárja a rúd csatlakozásait. 

Ergonomikus fogantyúja kényelmes, a rúd 

könnyen használható és stabilan tartható. A rúd 

alapanyaga 1,1 mm falvastagságú alumínium, 

a markolatok kellemes tapintású, csúszásmentes 

műanyagborítást kaptak.

REVOLUTION™

CLICK-N-LOCK TELESZKÓPOS RÚD
TKK 025
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REVOLUTION™

ÚSZÓ VEGYSZERADAGOLÓ TÖLTÖTTSÉGJELZŐVEL
TKK 002

A Revolution vegyszeradagoló modern dizájnnal 

egyben dísze is a medencének. Mechanikus 

töltöttségjelzője mutatja, ha új tabletta 

behelyezése szükséges. 75 mm átmérőjű tabletták 

adagolásához tervezve. A töltöttség jelző a 

tabletták (max.5 db) fogyását jelzik.
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Földfeletti medencékhez ajánlott, létrához is 

rögzíthető lábmosó tálca. Használatával jelentősen 

csökkenthető a medencébe jutó szennyeződések 

mennyisége. Egyszerűen, biztonságosan illeszthető 

a standard csővázas létrákhoz. Belső felülete 

csúszásgátló mintázatú.

Három színben kapható: zöld, világoskék, sötétkék

LÁBMOSÓ FÖLDFELETTI MEDENCÉKHEZ
TKK 018

REVOLUTION™
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JUMBO FLOAT nagy méretű úszóhőmérő 

használatával rossz látási viszonyok között vagy 

nagyobb távolságból is könnyedén leolvasható a 

vízhőmérséklet. A skála 0–50 °Celsius hőmérséklet 

tartományú. Mérete 42 cm és az úszó rész erős 

klór és UV álló alapanyagú. A szögletes bója alap 

pedig biztosítja a stabilitást a vízen. A csomag 

tartalmaz rögzítőkötelet.

Méret: 11,5 x 11,5 × 42 cm

A tengeri viharjelző bóják színét és formáját 

másoló úszó hőmérő egyedi kiegészítője lehet 

nagyobb méretű medencéknek. Robosztus 

mérete megkönnyíti, hogy rossz látási viszonyok 

vagy nagyobb távolságból is könnyen leolvasható 

legyen a vízhőmérséklet. Tetején 2 db AA elemmel 

működő LED fény van, mely automatikusan 

bekapcsolódik este dekorvilágításként. 

A vízből kiálló része kb. 35 cm. 

Teljes mérete 71 cm. 

Átmérője 18 cm. 

Hőmérséklet tartomány: 0–40 °C

VIHARJELZŐ BÓJA ÚSZÓ HŐMÉRŐ
TKK 024

KOKIDO JUMBO FLOAT ÚSZÓ HŐMÉRŐ
TKK 015
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A Kokido TUTTI FRUTTI úszó hőmérői vidám nyári 

gyümölcsökkel dobják fel a medencédet. 

Dinnye, ananász vagy lime hőmérőről szeretnéd 

leolvasni a vízhőmérsékletet? A biztonságos 

polikarbonát hőmérőcső és a magas minőségű, EU 

előírásoknak megfelelő anyaghasználat miatt akár 

gyerekmedencékben is használható. A tartozék 

rögzítőkötéllel egy karabiner segítségével 

horgonyozhatjuk ki a hőmérőt.

Méret: kb. 120 × 280 mm

KOKIDO TUTTI FRUTTI ÚSZÓ HŐMÉRŐK
TKK 022

ÚSZÓ HŐMÉRŐK
TKK 023

A Kokido YUMMY úszó hőmérői vidám nyári 

desszertekkel dobják fel a medencédet. 

Jégkrém, csavaros fagyi vagy gombócos fagyi 

hőmérőről szeretnéd leolvasni a vízhőmérsékletet? 

A biztonságos polikarbonát hőmérőcső és a 

magas minőségű, EU előírásoknak megfelelő 

anyaghasználat miatt akár gyerekmedencékben 

is használható. A tartozék rögzítőkötéllel egy 

karabiner segítségével horgonyozhatjuk ki a 

hőmérőt.

Méret: kb. 120 × 280 mm
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Földfeletti medencékhez rögzíthető szolártakaró. 

A medence fűtéséhez használt szolártakaró 

kényelmes és helytakarékos feltekeréséhez és 

biztonságos tárolásához kiváló, kényelmes és 

költséghatékony megoldás. A szettben 7 db-

os hexagonális hatszögletű alumínium tengely, 

műanyag rögzítő kengyel és a szolártakaró 

rögzítéséhez szükséges heveder is benne van. 

Felszerelhető fémvázas, merevfalú, fa és WPC 

földfeletti medencékre.

Max. medence szélesség: 5,5 m

SZOLÁRTAKARÓ TEKERCSELŐ
TKK 017
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By-Pass szettre akkor van szükségünk, ha a 

medence keringetési rendszerébe egy extra  

eszközt (pl. szolárszőnyeg, hőszivattyú, 

UVCfertőtlenítő, sóbontó) szeretnénk beépíteni. 

A bármikor elzárható és kinyitható kerülőágra  

azért van szükség, hogy az esetleges 

meghibásodás, eltömítődés esetén megóvjuk 

a rendszer többi részét a károktól, leállástól, 

illetve kizárhatjuk a rendszerből a nem használt 

berendezést, csökkentve ezzel a szivattyú 

terhelését.

BY-PASS SZETT
TKK 019

Csomag tartalma:

·  2 db háromutas golyóscsap

·  1 db kétutas golyóscsap

·  1 db 90 cm hosszúságú 38 mm-es gégecső  

32–38 mm-es tömlővégekkel

·  6 db, rögzítéshez szükséges fémbilincs

·  1 db nyomásmérő

·  teflon ragasztószalag
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