
ODKURZACZE 
AUTOMATYCZNE



Sprytny...
szybki...
efektywny...
Masz niewiele czasu na porządki? Sprytny odkurzacz automatyczny 
usunie za Ciebie wszelkie zabrudzenia, nawet gdy jesteś poza domem. 
Zaawansowana technologia nawigacji z mapowaniem podprowadzi 
odkurzacz do każdego zakątka, a w przypadku przeszków ominie je i 
znajdzie inną drogę. W połączeniu z aplikacją mobilną, dzięki której w 
każdej chwili możesz uruchomić odkurzacz i obserwować każdy jego 
ruch, sprzątanie stanie się dla Ciebie przyjemnością.

VR3120

Odkurza i wyciera

Wymienne szczotki

Technologia nawigacji 2.0

Sterowanie za pomocą 
aplikacji

Room Plan



VR 3120 VR 3110VR 3210

Laserowe 
odkurzacze
automatyczne

LaserTec 2.0

Odkurzacze automatyczne są wyposażone w 
zaawansowaną nawigację laserową LaserTec 2.0, 
która szczegółowo skanuje Twój dom i tworzy 
dokładną mapę do planowania sprzątania. 
Dzięki temu robot orientuje się w przestrzeni z 
maksymalną dokładnością, nie wjeżdża ponownie 
do  już oczyszczonych miejsc, a tym samym skraca 
czas sprzątania.

Room Plan
Odkurzaczem można sterować za pomocą 
aplikacji Concept Robot, która jest bezpłatna i 
dostępna na iOS i Androida. Dzięki aplikacji możesz 
zaplanować sprzątanie w dowolnym czasie i z 
dowolnego miejsca, a jednocześnie monitorować 
w czasie rzeczywistym, ile sprzątnął i gdzie się 
znajduje. Inteligentna funkcja ROOMPLAN planuje 
sprzątanie w najdrobniejszych szczegółach. 
Za pomocą aplikacji możesz ustawić dokładny 
harmonogram sprzątania, tryb czyszczenia i 
poziom mocy ssania dla każdego pomieszczenia 
lub zaznaczonej strefy. Nie musisz się więcej 
martwić. Odkurzacz uruchamia się automatycznie 
o ustalonej godzinie, rozpoczyna czyszczenie i po 
zakończeniu wraca do stacji ładującej.
Jeśli nie jesteś fanem aplikacji lub nie posiadasz 
smartfona, możesz nim w pełni sterować za 
pomocą pilota.

Aplikację można pobrać bezpłatnie z:



Rodzaje 
czyszczenia

Ten tryb służy do sprzątania całego domu. Odkurzacz 
wyszukuje i generuje mapę, która jest następnie 
dzielona na mniejsze strefy. Poszczególne obszary 
są następnie dokładnie odkurzane wzdłuż ścian, a 
pozostałe przestrzenie są czyszczone w liniach. Po 
zakończeniu czyszczenia urządzenie automatycznie 
powróci do stacji ładującej.

Automatyczne 
czyszczenie

Lokalne 
czyszczenie 

turbo

Strefa zakazana

Strefa zapisana
Sypialnia

Tryb lokalny służy do czyszczenia mniejszych 
powierzchni. Robot skutecznie wyczyści obszar po 
spirali lub w kwadracie, którego środek znajduje się w 
pozycji początkowej. W aplikacji wybierasz punkt na 
mapie, który robot określi jako środek, automatycznie 
się tam przesunie i rozpocznie sprzątanie.

Czyszczenie lokalne i obwodowe

Dzięki funkcji automatycznego wznawiania sprzątania 
Total Surface nie musisz się martwić, że odkurzacz 
nie poradzi sobie z większymi powierzchniami. Jeśli 
rozładuje się podczas czyszczenia, automatycznie 
wyszuka stację ładującą, w której będzie czekać, 
aż zostanie w pełni naładowany. Następnie wraca 
do sprzątania i kontynuuje od miejsca, w którym 
skończył.

Total Surface

Możesz użyć funkcji Carpet turbo, jeśli masz 
zainstalowaną szczotkę do dywanów w odkurzaczu. 
Uruchamia się, gdy odkurzacz uderza w dywan. 
Automatycznie zwiększa siłę ssania do maksimum, 
aby zapewnić naprawdę skuteczne czyszczenie. 
Po powrocie na twarde podłogi wraca do swojej 
pierwotnej wydajności.

CARPET turbo

Główną zaletą trybu strefowego jest to, że odkurzacz 
nie odkurzy całego domu, tylko tam, gdzie naprawdę 
tego potrzebujesz. Wystarczy zdefiniować do 10 stref 
w domu, w tym obszary o ograniczonym dostępie. 
Możesz ustawić oddzielny harmonogram i metodę 
czyszczenia dla każdej strefy.

Czyszczenie stref



VR3120 VR3110VR3210

2 w 1  
Odkurza 
i wyciera

VR3000 VR2010 VR1000VR2110

PET CARPETHARDFLOOR

Odkurza i wyciera

Odkurzacz wyposażony jest w dwa 
pojemniki, dzięki czemu bez problemu 
poradzi sobie z czyszczeniem na sucho i 
na mokro. Pierwszy pojemnik o pojemności 
600 ml służy do klasycznego czyszczenia 
na sucho. Jeśli przymocujesz drugi 2 w 1, 
możesz jednocześnie odkurzać i wycierać 
co pozwoli zaoszczędzić czas.
Odkurzacze automatyczne Concept 
pomogą Ci również w walce z wirusami 
i bakteriami. Dodaj odpowiedni środek 
dezynfekujący do zbiornika na wodę i 
uruchom odkurzacz. Twoje podłogi będą 
idealnie czyste i zdezynfekowane.

Do wszystkich 
powierzchni
Odkurzacz automatyczny wyposażony jest w 
wymienne szczotki (HARDFLOOR, PET i CARPET) 
oraz dwie boczne. Szczotki główne można wymieniać 
w zależności od odkurzanej powierzchni, szczotki 
boczne rozszerzają zakres odkurzania i doskonale 
czyszczą wokół ścian, mebli, w rogach pomieszczeń 
oraz w innych trudno dostępnych miejscach.

HardFloor szczotka — Ta szczotka jest idealna 
zwłaszcza do twardych podłóg. Dzięki miękkiej 
powierzchni ze specjalnymi włóknami może wyłapać 
do 3x więcej brudu, w tym miniaturowe cząsteczki. 
Dzięki tej szczotce osiągniesz wydajne i jednocześnie 
delikatne czyszczenie bez zarysowań podłóg.

Pet szczotka — Spiralna szczotka wyposażona w 
gumowe lamelki przypadnie do gustu szczególnie 
właścicielom czworonogów. Może złapać nawet 
najdrobniejszy kurz i sierść zwierząt.

Carpet szczotka — Jest to spiralna szczotka, która 
składa się z kombinacji włosia i gumowych lameli. 
Nadaje się do wszystkich rodzajów podłóg, w tym do 
dywanów.

HEPA H 13
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Cichy, skuteczny
odpowiedni
dla alergików

VR3120 VR3110VR3210

VR2010VR3000VR2110

VR1000

Odkurzacze wyposażone w silnik 
DC BLDC mają szereg zalet. Są 
wydajne i w porównaniu z silnika-
mi konwencjonalnymi są cichsze, 
bardziej niezawodne, bardziej 
energooszczędne, mają dłuższą 
żywotność i jednocześnie dużą 
moc ssania. 

Dzięki zaawansowanemu syste-
mowi filtracji odkurzacze sprawdza-
ją się również dla alergików. Jest 
to trzystopniowa filtracja z filtrem 
HEPA 13, który usuwa z powietrza 
do 99,9% cząsteczek, w tym bakterii 
i wirusów. Twój dom będzie idealnie 
czysty i wolny od zanieczyszczeń.

Odpowiedni dla 
alergików

Bateria LG BYDWysoka moc ssania

Najlepsze odkurzacze zasilane 
są wysokiej jakości akumulato-
rem LG BYD o dużej pojemności, 
dzięki czemu na jednym ładowaniu 
wytrzymują nawet 250 minut. Ta 
bateria wyróżnia się długą żywot-
nością, wysoką wydajnością, bez-
pieczeństwem i stabilnym cyklem. 

250 min. Hepa 133 300 Pa

180 min. Hepa 132 200 Pa

80 min. Hepa 132 000 Pa

150 min. Hepa 131 800 Pa 150 min. 1 500 Pa

250 min. Hepa 133 300 Pa 180 min. Hepa 133 300 Pa



VR3210 Akcesoria:
Stacja ładująca
CARPET szczotka
HARDFLOOR szczotka
Moduł mopa
2x nakładki mop
3 HEPA filtr 13 
Piankowy filtr
Pilot
Szczoteczka do czyszczenia

·
· 
·
·

.
·

3w1
UVC sterylizacja

Odkurza, wyciera, 
sterylizuje UV

Najbardziej efektywny sposób 
czyszczenia Y–WASH 

Wymienne szczotki

Mocny silnik BLDC

Laserowa nawigacja

Aplikacja  
Concept Robot

Odkurza, wyciera i sterylizuje. Dzięki wysokiej 
jakości silnikowi BLDC osiąga doskonałą moc 
ssania, a bateria LG BYD ma zaletę ekstremalnej 
wytrzymałości 250 minut. Wyposażony jest w 
streylizującą lampę UVC oraz wysoce wydajny 
system wycierania Y-wash. Zna język polski, a 
dzięki nawigacji laserowej doskonale orientuje 
się w przestrzeni. Dostępna jest również aplikacja 
mobilna, dzięki której można utworzyć do 10 
oddzielnych stref, m.in. obszary o ograniczonym 
dostępie. Oferuje 3 tryby czyszczenia, w tym 
planowanie i funkcja automatycznego ładowania. 
Poradzi sobie ze wszystkimi powierzchniami i 
przeszkodami do wysokości 1,8 cm. Wyposażony 
jest w trzystopniową filtrację z filtrem HEPA 13.

Laser UVC
odkurzacz 
automatyczny

Siła ssania 3300 Pa 3300 Pa
UVC lampa
3 tryby czyszczenia
3 funkcje — TURBO, DOUBLE,
 tryb cichy
Innowacyjne wycieranie Y–WASH
Sterowanie za pomocą aplikacji

MÓWI PO 
POLSKU



VR3120

Laserowy
odkurzacz
automatyczny

3 szczotki do wszystkich typów 
podłóg

PETHARDFLOOR

Akcesoria:
Stacja ładująca
– długość przewodu zasilającego 150 cm
CARPET szczotka
HARDFLOOR szczotka
PET szczotka
3x HEPA filtr 13 + filtr piankowy
Pilot
Szczoteczka do czyszczenia
4x szczotka boczna
1x mop 1x zapasowa nakładka

Odkurza i wyciera

Pojemność zbiornika 2w1
na kurz 350 ml 

na wodę 300 ml

CARPET

Laserowa nawigacja

Siła ssania 3300 Pa
CARPET turbo
Total Surface
3 tryby czyszczenia
3 funkcje — TURBO, DOUBLE, tryb 
cichy
Sterowanie za pomocą aplikacji

·
· 
·
·
·

·

Dzięki zaawansowanej nawigacji laserowej odkur-
zacz szczegółowo skanuje każde pomieszczenie 
i zapisuje mapę. Mówi po polsku i orientuje się z 
maksymalną dokładnością, dzięki czemu szybciej 
osiąga skuteczne czyszczenie. Dostępna jest rów-
nież aplikacja mobilna, za pomocą której można 
ustawić do 10 oddzielnych stref, m.in. obszary o 
ograniczonym dostępie. Poradzi sobie z czyszc-
zeniem na sucho i na mokro. Wyposażony jest w 
trzy szczotki do czyszczenia każdej powierzchni. 
Pokonuj przeszkody do 1,8 cm. Wyposażony jest 
w akumulator LG BYD o dużej pojemności, dzięki 
czemu może wytrzymać nawet 250 minut. Po za-
kończeniu czyszczenia urządzenie automatycznie 
powróci do stacji ładującej.

TOF sensor

Mocny silnik BLDC

Hepa filtr 13

Aplikacja  
Concept Robot

MÓWI PO 
POLSKU

w



VR3110

Laserowy
odkurzacz 
automatyczny

Doskonała orientacja w przestrzeni, wydajne i 
dokładne czyszczenie, duża moc ssania i wytr-
zymałość do 180 min. Laserowy odkurzacz auto-
matyczny VR3110 wyposażony jest w 3 szczotki, 
dzięki czemu poradzi sobie ze wszystkimi typami 
podłóg. Pokonuje progi i inne przeszkody do wy-
sokości 1,8 cm. Potrafi odkurzać i wycierać. Mówi 
po polsku, dostępna jest również aplikacja mobil-
na, za pomocą której można zdefiniować do 10 
oddzielnych stref, m.in. obszary o ograniczonym 
dostępie. Jeśli rozładuje się podczas czyszczenia, 
automatycznie wyszuka stację ładującą, w której 
będzie ładowany. Następnie wraca do sprzątania i 
kontynuuje od miejsca, w którym skończył.

Odkurza i wyciera

Pojemność zbiornika na 
wodę 100 ml 

Akcesoria:
Stacja ładująca
– długość przewodu zasilającego 150 cm
CARPET szczotka
HARDFLOOR szczotka
PET szczotka
3x HEPA filtr 13 + filtr piankowy
Pilot
Szczoteczka do czyszczenia
4x boczne szczotki
1x mop + 1x zapasowa nakładka

Mocny silnik 
BLDC

Siła ssania 3300 Pa
CARPET turbo
Total Surface
3 tryby czyszczenia 
3 funkcje — TURBO, DOUBLE, tryb 
cichy
Sterowanie za pomocą aplikacji

·
· 
·
·
·

·

Laserowa nawigacja

Aplikacja 
Concept Robot

3 szczotki do wszystkich 
typów podłóg

MÓWI PO 
POLSKU

w



VR2110

Odkurza i wyciera

Pojemność zbiornika 2w1
na kurz 350 ml 

na wodę 300 ml

Poradzi sobie z czyszczeniem na sucho i na mok-
ro. Dzięki dużej pojemności akumulator wystarczy 
na 180 minut na jednym ładowaniu. Wyposażony 
jest w trzy główne szczotki do czyszczenia każdej 
powierzchni. Możesz nim sterować za pomocą 
aplikacji. Doskonale orientuje się w przestrzeni i 
wzdłuż ścian, a dzięki dużym kołom i mocnemu 
silnikowi pokonuje progi i inne przeszkody do 
wysokości 1,5 cm. Po zakończeniu czyszczenia 
urządzenie automatycznie powróci do stacji ładu-
jącej. Oferuje 4 tryby czyszczenia oraz możliwość 
planowania sprzątania. Posiada trzystopniowy 
system filtracji z filtrem HEPA 13, dzięki czemu na-
daje się również dla alergików. 

Żyroskopowy
odkurzacz 
automatyczny

Akcesoria:
Stacja ładująca 
– długość przewodu zasilającego 150 cm
CARPET szczotka
HARDFLOOR szczotka
PET szczotka
3x HEPA filtr 13 + filtr piankowy
Pilot
Szczoteczka do czyszczenia
4x boczne szczotki
1x mop + 1x nakładka zapasowa
Taśma magnetyczna

Siła ssania 2200 Pa
CARPET turbo
Sterowanie za pomocą aplikacji
4 tryby czyszczenia
3 funkcje — TURBO, DOUBLE, tryb 
cichy
Planowanie sprzątania

·
· 
·
·
·

·

Aplikacja 
Concept Home

w



Siła ssania 1800 Pa
Wycieranie
Planowanie sprzątania
5 trybów czyszczenia
Sterowanie za pomocą 
asystenta Alexa/Google Home

·
· 
·
·
·

VR3000

Żyroskopowy
odkurzacz automatyczny

Nawigacja żyroskopowa z funkcją mapowania za-
pewnia do 98% pokrycia w celu wydajnego czy-
szczenia. Poradzi sobie ze wszystkimi powierzch-
niami i przeszkodami do 1,5 cm. Odkurza i wyciera. 
Dzięki niskiemu profilowi   zaledwie 7,5 cm czyści 
pod szafami i łóżkami. Można nim sterować za 
pomocą aplikacji mobilnej, za pomocą asystenta 
głosowego lub pilota. Wyposażony jest w mocny 
silnik BLDC. Oferuje 5 trybów czyszczenia, harmo-
nogram czyszczenia, funkcję zapobiegającą upad-
kowi i funkcję automatycznego ładowania. Pra-
cuje do 150 minut na jednym ładowaniu, a dzięki 
trzystopniowej filtracji z filtrem HEPA wychwytuje 
kurz, roztocza i inne alergeny. Wyposażony jest w 
taśmę magnetyczną pełniącą funkcję wirtualnej 
ściany.

Mocny silnik BLDC

Pojemność zbiornika na 
kurz 600 ml 

Pojemność zbiornika na 
wodę 370 ml 

Akcesoria:
2x szczotka boczna + 2x zapasowa
1x mop + 1x nakładka zapasowa
1x zbiornik na wodę
2x zapasowy filtr
Taśma magnetyczna
Szczoteczka do czyszczenia
Pilot
Stacja ładująca
2x AAA baterie w zestawie

Aplikacja  
We Back



Siła ssania 1500 Pa 
Wycieranie 
Funkcja zapobiegająca uderzeniom i 
upadkom 
Automatyczne ładowanie 
Planowanie sprzątania 
5 trybów czyszczenia

·
· 
·

·
·
·

VR2010

Charakteryzuje się eleganckim białym designem, 
dzięki czemu pasuje do każdego nowoczesnego 
domu. Odkurza i wyciera. Poradzi sobie z każdą 
powierzchnią. Możesz nim sterować za pomocą 
aplikacji mobilnej, za pomocą wyświetlacza lub pi-
lota. Dzięki wysokiej jakości silnikowi BLDC osiąga 
dużą moc ssania, a mocny akumulator Li-Ion ma 
długą żywotność do 150 minut. Wyposażony jest 
w taśmę magnetyczną pełniącą funkcję wirtualnej 
ściany. Oferuje 5 trybów czyszczenia oraz możli-
wość planowania sprzątania. Jest wyposażony w 
funkcje zapobiegające uderzeniom i upadkom.

Żyroskopowy
odkurzacz 
automatyczny

Pojemność zbiornika  na 
wodę 600 ml 

Pojemność zbiornika na 
kurz 330 ml 

Akcesoria:
2x boczna szczotka + 2x zapasowe
1x mop + 1x nakładka zapasowa
2x filtr wymienny
Taśma magnetyczna
Szczoteczka do czyszczenia
Pilot
Stacja ładująca
2x AAA baterie w zestawie

Aplikacja 
Concept Home



· 
·
·
·

·

Odkurzacz wyposażony jest w zaawansowaną 
technologię nawigacji SpaceTec 2.0, którą steruje 
sprytny algorytm, 20 inteligentnych czujników za-
pobiegających uderzeniom i spadaniu ze schodów 
oraz funkcje automatycznego ładowania. Dzięki 
dużym kołom i mocnemu silnikowi pokonuje pro-
gi i inne przeszkody do wysokości 1,5 cm. Dzięki 
niskiemu profilowi   zaledwie 7,5 cm czyści pod 
szafami i łóżkami. Odkurza i wyciera. Na jednym 
ładowaniu działa do 80 minut. Oferuje 4 tryby 
czyszczenia i jest wyposażony w trzystopniowy 
system filtracji z bardzo wydajnym filtrem HEPA 
13, dzięki czemu jest odpowiedni dla alergików. 
W wyposażeniu znajduje się taśma magnetyczna, 
która pełni rolę wirtualnej ściany.

Pojemność zbiornika
na kurz 500 ml 
na wodę 230 ml

Akcesoria:
Stacja ładująca
2x mop
Długość przewodu zasilającego 150 cm
Moduł mopa
4x boczna szczotka
2x HEPA filtr 13
Pilot
1x taśma magnetyczna 2 m

Mocny silnik BLDC

Siła ssania 2000 Pa 
4 tryby czyszczenia 
Czujnik upadku ze schodów 
Czujniki uderzeniowe na podczerwień 
Planowanie sprzątania

VR1000

Odkurzacz
automatyczny



Porównanie 
odkurzaczy

Techniczne parametry VR 3210 VR3120 VR3110 VR2110 VR3000 VR2010 VR1000

Nawigacja Laserowa Laserowa Laserowa Żyroskopowa Żyroskopowa Żyroskopowa SpaceTec 2.0

Sterylizacja światłem UVC TAK — — — — — —

Innowacyjne wycieranie Y-WASH TAK — — — — — —

ROOMPLAN TAK TAK TAK — — — —

Carpet turbo TAK TAK TAK TAK — — —

Silent tryb TAK TAK TAK TAK — — —

Zbiornik 2w1 (kurz + woda) TAK TAK TAK TAK — — —

Wycieranie TAK TAK TAK TAK TAK TAK TAK

Pojemność zbiornika na kurz / wodę 600, 350 / 300 ml 600, 350 / 300 ml 600 / 100 ml 600 / 330 ml 600 / 370 ml 600 / 330 ml 500 / 230 ml

Typ silnika BLDC BLDC BLDC BLDC BLDC BLDC BLDC

Moc ssania 3300 Pa 3300 Pa 3300 Pa 2200 Pa 1800 Pa 1 500 Pa 2000 Pa

Bateria LG BYD / pojemność TAK / 5 200 mAh TAK / 5 200 mAh TAK / 3 200 mAh TAK / 3 200 mAh — / 2 600 mAh — / 2 600 mAh — / 2 600 mAh

Żywotność baterii aż 250 min aż 250 min aż 180 min aż 180 min aż 150 min aż 150 min aż 80 min

TOF sensor / czujnik upadku i uderzeń TAK / TAK TAK / TAK TAK / TAK TAK / TAK — / TAK — / TAK — / TAK

Wymienne szczotki CARPET / HARDFLOOR / PET TAK / TAK / — TAK / TAK / TAK TAK / TAK / TAK TAK / TAK / TAK TAK / — / — TAK / — / TAK TAK / — / —

Sterowanie za pomocą aplikacji Concept Robot Concept Robot Concept Robot Concept Home We Back Concept Home —

Zdalne sterowanie TAK TAK TAK TAK TAK TAK TAK

Rodzaj filtra / liczba stopni filtracji Hepa H13 / 3 Hepa H13 / 3 Hepa H13 / 3 Hepa H13 / 3 Hepa H13 / 3 Piankowy / 2 Hepa H13 / 3

pokonywanie przeszkód do wysokości 18 mm 18 mm 18 mm 15 mm 15 mm 15 mm 15 mm

Stacja ładująca / schowek na przewód TAK / TAK TAK / TAK TAK / TAK TAK / TAK TAK / — TAK / — TAK / —

Czas ładowania 240 min 240 min 240 min 240 min 240 min 240 min 240 min

Głośność 60—70 db 60—70 db 60—70 db 55—65 db 55—60 dB 60 db 69—73 dB

Wysokość i średnica 10 x 35 cm 10 x 35 cm 10 x 35 cm 8 x 35 cm 7,5 x 33 cm 8,8 x 32 cm 7,5 x 33 cm



Siedziba firmy: 
CONCEPT POLSKA sp. z o.o.
ul. Ostrowskiego 30
53-238 Wrocław

Innowacje w Twoim życiu 

T: +48 71 339 04 44
E: sales@my-concept.pl
W: www.my-concept.pl

Obserwuj nas na:
Facebooku
Instagramie
Youtube

UROK CIEMNEJ
STALI

CA3000
Oczyszczacz  
powietrza

RM7000
Robot 
planetarny

LO7067
Wyciskarka
wolnoobrotowa

Linia Titania

RK3280
Czajnik 
elektryczny

ZV2010
Nawilżacz
powietrza

ODKRYJ NASZE INNE 
URZĄDZENIA

VP4350
Odkurzacz
ręczny


