
Profesionální odstředivky
na plavky

Odstraní až 95%
vody do 10 sekund

Z chemicky odolné
pasivované nerezové oceli

a kvalitních plastů

Velké množství
atraktivních a elegantních

designů

Vysuší rychleji než slunce



9 důvodů proč si vybrat odstředivku Bamiko
VYSOKÁ ÚČINNOST: odstraní až 95 % vody z plavek do 10 sekund

KVALITNÍ MATERIÁLY: chemicky odolná nerezová ocel (AISI 316 Ti) a PE odolají jakémukoli typu vody

MAXIMÁLNÍ BEZPEČNOST: díky bezpečnostnímu koncovému spínači se odstředivka nerozběhne, pokud není zavřené víko a 
ochranný štětinový kroužek zaručí, že plavky zůstanou uvnitř bubnu

SNADNÉ ČIŠTĚNÍ: pasivovaný nerezový buben na plavky se velmi jednoduše čistí a zaručuje maximální čistotu 

JEDNODUCHÉ OVLÁDÁNÍ: po vložení plavek do bubnu se odstředivka uvede do provozu pouhým zavřením víka, o ukončení 
cyklu Vás informuje zabudovaný časovač

KOMPAKTNÍ ROZMĚRY: kompaktní rozměry odstředivky na plavky umožní instalaci i v místech, kam se jiný produkt zkrátka 
nevejde

NEČEKANÁ VYSPĚLOST: řídící program analyzuje stav odstředivky, dokáže Vás upozornit na vadnou součástku a navíc máte 
přehled, kolik z Vašich návštěvníků ji využije

ŠETRNOST K ŽIVOTNÍMU PROSTŘEDÍ: Instalací odstředivky 
se výrazně omezí spotřeba jednorázových plastových sáčků. Vaši 
návštěvníci si plavky odnesou jednoduše v batohu

MAXIMÁLNÍ PŘIZPŮSOBITELNOST:  díky neomezeným možnostem 
v designu na přání se odstředivky zcela přizpůsobí Vašim potřebám

Řešení Design

Společnost Bamiko s.r.o. je ryze český výrobce profesionálních odstředivek na plavky. Navazuje na současný
trend zkv alitňování služeb a nabízí kvalitní, spolehlivé a designově atraktivní odstředivky na plavky pro
všechny zařízení, která jdou s dobou.

Bezpečnost
● Bezpečnostní elektromagnetická brzda
● Mechanický bezpečnostní koncový spínač
● Zabudovaný proudový chránič s pojistkou
● Štětinový kroužek chránící plavky
● Automatické zastavení při výpadku proudu
● Vyspělá mechanická ochrana před zatečením vody do motoru

Technické parametry
● Rozměry: 350 x 300 x 545 (šířka x hloubka x výška)
● Hmotnost: 22,5 Kg
● Jmenovitý příkon: 0,28 kW
● Jmenovité napětí: 1N~230V/50-60Hz
● Doba cyklu: 10 sekund
● Určeno pro jeden kus plavek

Volitelně
● PE nádoba na vodu
● Mincovník CM 100

Odstředivka na plavky - zabudovaná

Design na přání  s modrým víkem s šedým víkem

∞Diseño Bílá RAL 90035

Modrá RAL 50171 Vodní vír2 Kapičky vody3

Mramor6 Broušená nerez 7 Tmavé dřevo8

Papoušci4

PE nádoba na vodu - modrá PE nádoba na vodu - šedá Mincovník CM 100



Kontakt

Bamiko s.r.o.
Bezručova 663
756 61 Rožnov pod Radhoštěm
Česká republika

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

Bazény, aquaparky, koupaliště, hotely, wellness centra,
lázně, domácí bazény - všude tam, kde je potřeba sušit 

mokré plavky


