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REYNAERT POMPEN is fabrikant en verdeler van de KERMIT vijverstofzuigers   

Geniet volop van uw vijver zonder plantenresten en slib. Uw KERMIT vijverstofzuiger 

garandeert u dat comfort. Hij is eenvoudig, compact, mobiel, robuust en gebruiksvriendelijk. 

Met een regelbare zuigkracht kan je uw stofzuiger overal gebruiken. 

En dit aan de scherpste prijzen op de markt ! ! ! 

 

KERMIT Vijverstofzuiger werkingsprincipe: 

Via een stofzuiger bevestigd op een telescopische 

stok en een stofzuigerflexibel wordt het vuil (blaren, 

slib, zelfs lavasteentjes...) opgezogen naar een 

filtermand. Deze voorfilter zal het grof vuil 

tegenhouden. De filtermand kan eenvoudig en snel 

schoongemaakt worden. De pomp stuurt het water 

naar de lavafilter, een apart filter, of bij te veel slib en 

vuil, naar de riolering of als voeding in de borders van 

de tuin. 

 

Geen ergernis meer met onze KERMIT vijverstofzuiger! Vooral voor grotere zwemvijvers zal u 

versteld staan van het gemak waarmee u uw vijver kan stofzuigen.  

Eigenschappen: 

• Groot voorfilter 8L 

• Inox vloerplaat 

• Ergonomische en robuuste afwerking 

• Mobiel -VOLLE wieltjes brengen de stofzuiger over iedere 

hindernis � Kunnen nooit lek zijn 

• Krachtige zelfaanzuigende centrifugaalpomp met een 

debiet tot 11m³/h 

 

Voordelen: 

• Eenvoudig en efficiënt 

• Snel en gemakkelijk te openen filter 

• Krachtige en efficiënte aanzuiging van het vuil op de bodem en de wand 

• Het grote volume van de voorfilter laat u toe gedurende een langer periode te stofzuigen 

Ook voor uw vijver! Met de juiste accessoires bereikt u een optimaal resultaat, ongeacht de vijverbodem: beton, 

rubberfolie, plasticfolie, lavakorrels, gletsjersubstraat of kift.  

U kunt uw KERMIT VIJVERSTOFZUIGER ook probleemloos aansluiten op een traditionele stofzuigerrobot 

voor zwembaden.  
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Prijslijst Vijverstofzuiger 

Alle onderdelen zijn ook apart te verkrijgen. Indien u bijvoorbeeld enkel de stofzuiger wenst zonder de 

kar, maar wel de toebehoren, dan zal dit even goed werken. 

Vraag vrijblijvend prijs aan. Deze installatie kan je ook eerst huren voordat u deze aankoopt. 

Vraag als verdeler/verhuurder zeker ook uw korting aan. 

 

Omschrijving      aantal    prijs   

 

Vijverstofzuiger Kermit     1   € 785 

Kar       1   € 575 

Toebehoren      1   € 115 

Flexibel aanzuigslang 11m 

Flexibel afvoerslang 11m 

Telescopische stok 2,4-4,8 meter 

Stofzuigervoet 

Schepnet 

 

Opties 

Filter sieve (film)     1   € 278 
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