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Robot czyszczący rynny  
na półkach sklepowych w Polsce 

iRobot Looj 330 wzbogaca ofertę Autoryzowanego Importera urządzeń iRobot w Polsce 

 – firmy DLF Sp. z o.o. 

 

Warszawa, 1 lipca 2013 r. – DLF Sp. z o.o. – autoryzowany importer i dystrybutor urządzeń iRobot, 

wprowadził dziś do sprzedaży w Polsce robota czyszczącego rynny – Looj 330. To kolejny robot, 

który poszerza ofertę marki iRobot w naszym kraju, opartą do tej pory o roboty sprzątające 

Roomba i Scooba. iRobot Looj jest pierwszym robotem domowym, który ma zaprowadzić porządek 

na zewnątrz domu – sprowadzając czyszczenie rynien do banalnie prostej czynności. Looj 330 jest 

dostępny w ofercie autoryzowanego sklepu importera iRobot w cenie 1.299,00 zł. 

 

Występujące coraz częściej w Polsce ulewne deszcze uzmysławiają nam jak ważne jest utrzymanie  

w odpowiedniej kondycji systemu odprowadzania wody z dachu. Zalegające w rynnach liście i gałęzie 

mogą powodować zapchanie trudnych do udrożnienia rur spustowych, jak również wylewanie się na 

zewnątrz nadmiaru wody podczas opadów.  

Utrzymanie drożności rynien to zajęcie, które wiąże się z kilkakrotnym wejściem na dach w trakcie 

sezonu jesiennego i wiosennego.  Alternatywą do balansowania po stromym dachu jest opieranie 

drabiny o elewację budynku w kolejnych miejscach obejmujących zasięgiem całą długość rynny. 

Niebezpieczeństwo czynności zwiększa dodatkowo możliwość spotkania z owadami, które często 

wybierają dach jako miejsce swoich gniazd. Konstruktorzy firmy iRobot świadomi wszystkich 

niebezpieczeństw związanych z koniecznością utrzymania drożności systemu rynien w domowych 

budynkach stworzyli jedynego na świecie robota czyszczącego rynny - Looj 330.   

 

Wyręcza w czyszczeniu 

iRobot Looj 330 sprowadza zaangażowanie człowieka w czyszczenie rynien do minimum, czyli 

jednokrotnego wejścia na drabinę, którą można ustawić w najodpowiedniejszym do tego miejscu – 

wygodnym i bezpiecznym. Po naciśnięciu przycisku CLEAN, włożony do rynny robot poruszający się 

samodzielnie na gumowych gąsienicach, wyrzuca wszelkie zanieczyszczenia, aby po skończonej pracy 

powrócić do punktu wyjścia. Looj czyści rynny cztero-ramienną, szybko wirującą szczotką z końcówką 

udrażniającą, która umieszczona jest na czole robota.  

 

 

 

http://sklep.irobot.pl/
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Główne właściwości: 

Cztero-ramienna, wirująca z prędkością 500 obrotów na minutę szczotka, która wyrzuca 

zanieczyszczenia z rynny  

 Podczas czyszczenia iRobot Looj rozpoznaje i automatycznie dostosowuje się do rodzaju 

zabrudzeń, aby czyścić jak najefektywniej 

 Litowo-jonowy akumulator o mocy 7,2 V zapewnia wysoką wydajność pracy robota 

 Udrażniająca część szczotki zwiększa wydajność robota oraz toruje mu drogę 

 Niski profil robota, pozwala na czyszczenie większości standardowych rynien na świecie 

 Zdalne sterowanie o zasięgu przeszło 15 metrów pozwala czyścić długie odcinki rynien  

 Wymienne ramiona szczotki czyszczącej podnoszą wydajność 

 Wodoodporna obudowa zwiększa użyteczność i pozwala na czyszczenie robota za pomocą 

węża ogrodowego 

 Czas czyszczenia – 9,14 metrów (liczone liniowo) w ciągu 5 minut.  

 Wydajność akumulatora – 61 metrów (liczone liniowo) na jednym ładowaniu 

 

Podstawowe wyposażenie robota, 

 Robot z demontowanym uchwytem 

 Cztero-ramienny świder złożony z gumowych łopatek i szczotek 

 Dodatkowa para kompaktowych gumowych łopatek 

 Ściągacz 

 Zaczep na pasek 

 Akumulator 

 Ładowarka 

 

Zestaw akcesoriów: 

 4 wymienne łopatki 

 3 wymienne końcówki udrażniające 

 1 ściągacz gumowy ze szczotkami 

 Miękki futerał 

 

iRobot Looj 330 jest już teraz dostępny w Oficjalnym Sklepie iRobot http://sklep.irobot.pl/ w cenie 

1.299,00 zł. 
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O iRobot Corporation 

iRobot projektuje i buduje roboty, które zmieniają rzeczywistość. Projektowane przez firmę roboty domowe pomagają 

ludziom szukać inteligentnych sposobów na sprzątanie, a roboty przeznaczone dla administracji publicznej i przemysłu 

pomagają chronić ludzi w strefach niebezpiecznych. Roboty konsumenckie i wojskowe cechuje iRobot Aware ®, czyli system 

inteligencji robota - opatentowana technologia wprowadzająca zaawansowane rozwiązania w dziedzinie nawigacji, 

poruszania się, sterowania i sztucznej inteligencji. Po więcej informacji na temat iRobot zapraszamy na stronę: 

http://www.irobot.pl/. 

O DLF Sp. z o.o. 

Autoryzowany importer i dystrybutor urządzeń iRobot w Polsce. DLF sp. z o.o. z Gdyni istnieje na polskim rynku od początku 

lat dziewięćdziesiątych i specjalizuje się w sprzedaży nowoczesnych produktów z zakresu Hi-tech, robotyki i AGD. Celem DLF 

jest dostarczenie klientom najwyższej jakości urządzeń, które poprawiają jakość życia. Obecnie firma jest autoryzowanym 

importerem lub dystrybutorem marek takich jak: iRobot, Pleo, Stadler Form, Stylies, Aura Roboclean, Ozonomatic, Kohersen, 

Zedi oraz Coway.  

 

Więcej informacji: 

Dariusz Zieliński  

RUMOUR Public Relations 

Tel.: 0 501 52 52 86 

E-mail: dariusz.zielinski@rumour.pl 

http://www.irobot.pl/

