
Usuwa do 
95% wody w ciągu 

10 sekund

Wykonana z odpornej chemicznie 
pasywowanej stali nierdzewnej 

i wysokiej jakości tworzyw sztucznych

Oferuje wiele atrakcyjnych 
i eleganckich wzorów

Profesjonalna wirówka 
do strojów kąpielowych

Wysuszy szybciej niż słońce



Etapy otwierania

Dlaczego warto wybrać wirówkę do strojów kąpielowych?

● W ciągu 10 sekund potrafi usunąć ze strojów kąpielowych 

 do 95% wody.

● Wykonana jest z wysokiej jakości odpornej chemicznie pasywowanej stali 

nierdzewnej i wysokiej jakości tworzyw sztucznych.

● Jako jedyna oferuje wiele atrakcyjnych i eleganckich wzorów, które 

 w pełni dostosują się do Twoich potrzeb.

● Jest bardzo łatwa w instalacji (gniazdko elektryczne 230 V i odpływ wody), 

łatwa w obsłudze, konserwacja zajmuje zaledwie kilka minut.

● Ma minimalny koszt eksploatacji (moc 280 W) i znacznie zwiększa 

 bezpieczeństwo w pomieszczeniach i przedłuża ich trwałość 

 (mniej wody w szatni).

● Jest bardzo bezpieczna, wirówka nie może być uruchomiona, dopóki pokrywa nie jest zamknięta, spełnia wszystkie wymogi 

legislacyjne i jakościowe obowiązujące w dzisiejszych czasach.

Rozwiązanie, zastosowanie i parametry techniczne

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.

Dla kogo jest wirówka odpowiednia?

● We wszystkich basenach i parkach wodnych, uczniowie szkół pływackich i klubów pływackich nie muszą już rozwiązywać 

 problemu stęchłych kos�umów kąpielowych.

● W letnim basenie, w przypadku instalacji wirówki we wnętrzu.

● Nadaje się do wszystkich hoteli i ośrodków odnowy biologicznej, goście nigdy nie będą musieli suszyć strojów kąpielowych 

 w pokojach lub pakować mokrego stroju kąpielowego do walizki.

● Idealna do każdego sanatorium, gdzie odbywają się zabiegi na wodzie.

● Odpowiednia jako wyposażenie do krytych basenów domowych, podczas montażu wewnątrz pomieszczeń również 

 do basenów zewnętrznych.

● I wszędzie tam, gdzie potrzeba wysuszyć mokre kos�umy kąpielowe.

Technische Parameter:

● Wymiary: 517 x 365 x 240 mm(wysokość x szerokość 
 x głębokość)
● Waga: 21,5 kg
● Moc znamionowa: 0,28 kW
● Napięcie znamionowe: 1N~230V/50Hz
● Czas cyklu: 10 sek.
● Zaprojektowany na jedną sztukę kos�umu kąpielowego 

Bezpieczeństwo:

● Spełnia rozporządzenie rządu nr 176/2008 Dz.U.,117/2016 
Dz.U., 481/2012 Dz.U.

● Spełnia dyrektywę Parlamentu Europejskiego i Rady 
2006/42/WE, 2014/30/WE, 2011/65/WE 

● Spełnia normę EN 50569 i normy pokrewne
● Bezpieczny hamulec elektromagnetyczny
● Automatyczne zatrzymanie w przypadku awarii zasilania
● Wbudowany wyłącznik różnicowo prądowy
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Design
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Your design

Biały RAL 90036

Wir wody1 Ocean2 Niebieski RAL 50173

Drewno jasne5Drewno ciemne 4

RAL Kolor Kolor / Projekt

Na miarę 

Ściana z kamienia7



Kontakt

Bamiko s.r.o.

Bezručova 663

756 61 Rožnov pod Radhoštěm

tel.: +420 737 456 238

email: info@bamiko.cz

web: www.bamiko.cz

Baseny, aquaparki, kąpieliska, hotele, centra odnowy biologicznej, 
uzdrowiska, baseny domowe – wszędzie, gdzie trzeba 

wysuszyć mokre kostiumy kąpielowe
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