
Wirówka do strojów
kąpielowych

Usuwa nawet 95% wody 
w ciągu 10 sekund

Wykonane z chemicznie odpornej 
pasywownej stali nierdzewnej i 

wysokiej jakości tworzyw sztucznych

Wiele atrakcyjnych i 
eleganckich wzorów

Stroje kąpielowe schną szybciej niż na słońcu



9 korzyści, dla których warto wybrać wirówkę Bamiko
WYSOKA WYDAJNOŚĆ:  usuwa do 95% wody z kostiumu kąpielowego w ciągu 10 sekund

WYSOKIEJ JAKOŚCI MATERIAŁY: stal nierdzewna typu (AISI 316 Ti) i PE są odporne na każdy rodzaj wody

MAKSYMALNE BEZPIECZEŃSTWO: dzięki wyłącznikowi bezpieczeństwa wirówka nie zostanie uruchomiona, jeśli nie jest 
zamknięta pokrywa, pierścień z włosia zapewnia, że kostium kąpielowy pozostaje wewnątrz bębna

ŁATWE CZYSZCZENIE: pasywowany bęben ze stali nierdzewnej na stroje kąpielowe jest bardzo łatwy do czyszczenia i 
gwarantuje maksymalną czystość 

PROSTA OBSŁUGA: po umieszczeniu kostiumu kąpielowego w bębnie wirówka zostaje uruchomiona przez zamknięcie pokrywy, 
wbudowany czasomierz informuje, że cykl został zakończony

WYMIARY KOMPAKTOWE:  kompaktowe rozmiary wirówki na kostiumy kąpielowe umożliwiają instalację w miejscach, w 
których inny produkt po prostu się nie wejdzie

NIEOCZEKIWANIE WYSOKI POZIOM TECHNOLOGICZNY: program 
sterujący analizuje stan wirówki, może informować Cię o wadliwym 
elemencie, jak również masz przegląd, ilu odwiedzających korzysta z 
wirówki

PRZYJAZNE DLA ŚRODOWISKA: zainstalowanie wirówki znacznie 
zmniejszy zużycie jednorazowych toreb plastikowych

MAKSYMALNA ZDOLNOŚĆ DOSTOSOWANIA: dzięki 
nieograniczonym możliwościom designu, wirówki całkowicie 
dostosowują się do Twoich potrzeb

Rozwiązanie Design

Firma Bamiko s.r.o. jest czeskim producentem profesjonalnych wirówek do strojów kąpielowych. Opiera 
się na obecnym trendzie usprawniania usług i oferuje wysokiej jakości, niezawodne i atrakcyjne wirówki 
do strojów kąpielowych dla wszystkich, które idą z duchem czasu.

Elementy bezpieczeństwa
● Bezpieczny hamulec elektromagnetyczny
● Mechaniczny wyłącznik krańcowy bezpieczeństwa
● Wbudowane urządzenie różnicowoprądowe
● Pierścień z włosia chroniący stroje kąpielowe
● Zainstalowana ochrona termiczna silnika
● Zaawansowana mechaniczna ochrona przed wyciekiem wody 

do silnika

Parametry techniczne
● Wymiary: 350 x 300 x 555 (Szerokośćx x Głębokośćx Wysokość)
● Ciężar: 22 Kg
● Pobór mocy: 0.21 kW 
● Zasilanie: 1N~230V/50-60Hz
● Długość cyklu: 10 seconds
● Pojemność: 1 sztuka stroju kąpielowego

Opcjonalnie
● Pojemnik na wodę z PE
● Urządzenie na monety CM 100

Wirówka na kostiumy kąpielowe – wbudowana

Własny design  Niebieski plastik Szary plastik

∞Diseño Biały RAL 90035

Niebieski RAL 50171 Wir wodny2 Kropelki wody3

Marmur6 Szlifowana stal nierdzewna 7 Ciemne drewno8

Papugi4

Pojemnik na wodę - niebieski Pojemnik na wodę - szary Urządzenie na monety CM 100



Kontakt

Bamiko s.r.o.
Bezručova 663
756 61 Rožnov pod Radhoštěm
Republika Czeska

tel.: +420 737 456 238
email: info@bamiko.cz
web: www.bamiko.cz/pl

Baseny, parki wodne, kąpieliska, hotele, centra odnowy 
biologicznej spa, baseny domowe – wszędzie, gdzie trzeba 

suszyć mokre stroje kąpielowe


