
Eltávolítja a nedvesség 
akár 95 %-át, 10 másodperc 

leforgása alatt

Vegyileg ellenálló passzívált 
rozsdamentes acélból 

és minőségi műanyagokból

Számos attraktív és 
elegáns design

Professzionális fürdőruha 
centrifugák

Gyorsabban szárít mint nap



Nyitási fázis

Miért épp a mi fürdőruha centrifugánkat válassza?

● Képes eltávolítani a víz akár 95 % -át a fürdőruhákból, 

 10 másodpercen belül

● Magas minőségű, vegyileg ellenálló, passzívált rozsdamentes acélból 

és minőségi műanyagokból van legyártva 

● Egyedül kínál számos a�rak�v és elegáns designt, amelyeknek 

 köszönhetően teljesen alkalmazkodik az Ön igényeihez

● Nagyon egyszerűen telepíthető (230V-os elektromos csatlakozóaljzat 

és vízelvezetés), egyszerű a kezelése és a karbantartása csak néhány 

percet vesz igénybe

● Minimális üzemeltetési költségei vannak (teljesítményfelvétel: 280 W) 

és jelentősen növeli a helyiségei biztonságát és meghosszabítja az éle�artamukat (kevesebb víz az öltözőkben)

● Nagyon biztonságos, a fedél lezárása nélkül nem kerülhet sor a beindulására és teljesí� az összes jogszabályt, ill. napjaink 

 minden minőségi követelményét

Megoldás, felhasználás és műszaki paraméterek

A Bamiko s.r.o. társaság a professzionális fürdőruha centrifugák �sztán cseh gyártója. A szolgáltatások 
javításának a jelenlegi tendenciájára épít és minőségi, megbízható, designban a�rak�v     fürdőruha centri-

fugákat kínál, az összes berendezés számára, amelyek haladnak a korral.

Kinek felelnek meg a centrifugáink?

● Minden medence és aquapark számára, az úszóiskolák -és klubok diákjainak már nem kell többé az állo� nedves fürdőruhák 

problémájával foglalkozniuk

● A nyári strandfürdők számára, a centrifuga belső térben történő elhelyezése esetén

● Megfelelő minden hotel és wellness központ számára, a vendégeknek már sose kell a szobákban szárítani a fürdőruhákat, 

 vagy a nedves fürdő r u hákat táskákba csomagolniuk 

● Ideális minden olyan fürdőhöz, ahol vízi procedúrákra kerül sor

● Kiegészítőként megfelel az o�honi fede� medencékhez, a belső térben történő telepítésnél az o�honi külső medencékhez is

● És bárhová, ahol szükséges a nedves fürdőruhák szárítása

Műszaki paraméterek:

● Méretek: 517 x 365 x 240 mm (magasság x szélesség x mélység)
● Súly: 21,5 kg
● Névleges teljesítmény: 0,28 kW
● Véde�ség IPX4
● Névleges feszültség: 1N~230V/50Hz
● Ciklus időtartama: 10 mp
● Meghatározva egy darab fürdőruha számára

Biztonság:

● eljesí� a 176/2008 Tt. sz., 117/2016 Tt. sz., 481/2012 Tt. sz. 
kormányrendeletet

● Teljesí� az Európai parlament és Tanács 2006/42/EK, 
2014/30/EK, 2011/65/EK

● Teljesí� a ČSN EN 50569 szabványt és a kapcsolódó 
 szabványokat
● Biztonsági elektromágneses fék
● Automa�kus leállás áramkiesés esetén
● Beépíte� megszakító biztosítékkal
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Design
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Your design

Fehér RAL 90036

Vízi örvény1 Óceán2 Kék RAL 50173

Világos fa5Sötét fa4

Szín RAL Szín / Design

Méretre szabo�

Kőfal7



Érintkezés

Bamiko s.r.o.

Bezručova 663

756 61 Rožnov pod Radhoštěm

tel.: +420 737 456 238

email: info@bamiko.cz

web: www.bamiko.cz

Medencék, aquaparkok, strandok, hotelek, 
wellness központok, fürdők, otthoni medencék– bárhol, 

ahol szükséges a nedves fürdőruhák szárítása
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