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500 plus iRobota 
 

 
Warszawa, 17 sierpnia 2016 r. – iRobot dodając do sprzętu AGD cząstkę IT zapoczątkował w 2002 

roku rynkową rewolucję. W Polsce autoryzowany importer i dystrybutor tej amerykańskiej marki – 

firma DLF Sp. z o.o. – od 2011 roku buduje sukcesywnie szeroką sieć dystrybucji. Obecnie liczba 

sklepów, które posiadają w swojej ofercie produkty iRobot przekroczyła pułap 500 punktów 

sprzedaży i dynamicznie zbliża się do kolejnej setki.  

 

Od ciekawostki do akceptacji 

Roboty odurzające podążają tą samą drogą, którą przeszły swego czasu zmywarki do naczyń, pralki 

automatyczne czy kuchenki mikrofalowe. Urządzenia te posiadały szereg zalet,  które sprawiały, że 

nastąpiła ich rynkowa akceptacja, a co za tym idzie stały się one powszechnie używane. Korzenie 

marki iRobot sięgają 1990 roku. Wówczas wywodzący się z Massachusetts Institute of Technology 

inżynierowie stworzyli markę, której głównym celem jest tworzenie niosących ludziom realną pomoc 

robotów. Pierwsze lata funkcjonowania firmy upłynęły jednak na tworzeniu rozwiązań dla służb 

mundurowych czy NASA. Na początku trzeciego tysiąclecia firma postanowiła swoje dotychczasowe 

doświadczenia wykorzystać na nowym polu – tak w 2002 roku światło dzienne ujrzał pierwszy robot 

odkurzający Roomba. Jego idea była podobna do tej, która przyświecała twórcom pralek 

automatycznych czy zmywarek – stworzenia urządzenia, które pomoże ludziom w wykonaniu 

domowych obowiązków. W tym celu inżynierowie iRobot dokonali fuzji IT oraz AGD tworząc, jak się 

okazało, nową kategorię produktową.  

 

iRobot w Polsce 

W Polsce autoryzowanym importerem i dystrybutorem marki iRobot od 2005 roku jest firma  

DLF Sp. z o.o.. Wzrastająca akceptacja idei robotów sprzątających sprawiła, że w 2011 roku firma 

postanowiła rozszerzyć kanały dystrybucji o popularne sklepy z elektroniką użytkową. Na przestrzeni 

niespełna 5 lat urządzenia marki iRobot trafiły m.in. do oferty najpopularniejszych sieci sklepów  

z elektroniką użytkową. Jak opowiada Arkadiusz Grochowski, Dyrektor ds. Sprzedaży i Marketingu: 

 „W 2011 roku wiedzieliśmy, że potencjał rynku polskiego oraz poziom akceptacji rozwiązania, 

jakim są roboty sprzątające, pozwalały na budowę powszechnej ich dostępności. Rozpoczęliśmy, więc 

proces szerokiego budowania świadomości marki oraz tworzenia sieci dystrybucji. Obecnie produkty 

iRobot dostępne są w ponad 500 punktach sprzedaży, w największych sieciach sklepów z elektroniką 

użytkową w Polsce. Jak dotąd domowe iRoboty znalazły u nas w kraju blisko 200 tysięcy nabywców, 

którym codziennie pomagają w domowych obowiązkach. O popularności tego rozwiązania świadczą 

m.in. wyniki sprzedaży oraz badania świadomości marki. Około 92% Polaków zna rozwiązanie jakim 
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są roboty sprzątające. Sam iRobot jest niekwestionowanym liderem rynku w tej kategorii – siedem na 

dziesięć sprzedawanych w Polsce robotów sprzątających posiada logo naszego amerykańskiego 

partnera. iRobot Roomba stała się realną alternatywą dla konwencjonalnych odkurzaczy.” 

W polskiej ofercie marki iRobot dostępne są roboty odkurzające Roomba, myjące podłogi Scooba, 

mopujące Braava, a także czyszczące rynny Looj.  

 

O iRobot Corporation 

Amerykańska firma 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 m.in. marek takich jak: iRobot, Stadler Form, Robomow, Crock-Pot, Kohersen.  

 

Więcej informacji: 

Dariusz Zieliński  

RUMOUR Public Relations 

Tel.: 0 501 52 52 86 
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