
Odstráni  až 95 % 
vody z plaviek do 

10 sekúnd

Z chemicky odolnej 
pasivovanej nerezovej ocele 

a kvalitných plastov

Veľké množstvo 
atraktívnych a elegantných 

dizajnov

Profesionálne odstredivky 
na plavky

Vysuší rýchlejšie ako slnko



Fáza otváranie

Prečo si vybrať našu odstredivku na plavky?

● dokáže odstrániť až 95 % vody z plaviek do 10 sekúnd

● je vyrobená z vysoko kvalitnej chemicky odolnej pasivovanej 

 nerezovej ocele a kvalitných plastov

● ako jediná ponúka veľké množstvo atrak�vnych a elegantných 

 dizajnov, vďaka ktorým sa úplne prispôsobí Vašim požiadavkám

● veľmi jednoducho sa inštaluje (elektrická zásuvka 230V a odtok vody), 

ľahko sa ovláda a údržba zaberie len pár minút

● má minimálne prevádzkové náklady (príkon 280 W) a výrazne zvýši 

bezpečnosť Vašich priestorov a predĺži ich životnosť 

 (menej vody v šatniach)

● je veľmi bezpečná, nemôže dôjsť k spusteniu odstredivky, pokiaľ nie je zavreté veko a spĺňa všetky legisla�vne i kvalita�vne 

nároky dnešnej doby

Riešenie, využitia, technické parametre

Spoločnosť Bamiko s.r.o. je český výrobca profesionálnych odstrediviek na plavky. Nadväzuje na súčasný 
trend skvalitňovania služieb a ponúka kvalitné, spoľahlivé a dizajnovo atrak¡ vne odstredivky na plavky pre 

všetky zariadenia, ktoré idú s dobou.

Pre koho je naša odstredivka vhodná?

● pre všetky bazény a aquaparky, žiaci plaveckých škôl a oddielov už nebudú musieť riešiť zatuchanie mokrých plaviek

● pre letné kúpaliská, v prípade inštalácie odstredivky v interiéri

● vhodné pre všetky hotely a wellness centrá, hos�a už nebudú nikdy musieť sušiť plavky na izbách, 

 či baliť mokré plavky do kufra

● ideálne pre všetky kúpele, kde prebiehajú vodné procedúry

● vhodné ako doplnok k domácim krytým bazénom, pri inštalácii v interiéri i k domácim vonkajším bazénom

● a všade tam, kde je potreba sušiť mokré plavky

Technické parametre:

● rozmery: 517 x 365 x 240 mm (výška x šírka x hĺbka)
● hmotnosť: 21,5 kg
● menovitý príkon: 0,28 kW
● menovité napä�e: 1N~230V/50Hz
● doba cyklu: 10 s
● určené pre jeden kus plaviek

Bezpečnosť:

● spĺňa nariadenie vlády č. 176/2008 Zb., 117/2016 Zb. 
 a 481/2012 Zb.
● spĺňa Smernicu Európskeho parlamentu a Rady 2006/42/ES, 

2014/30/EU a 2011/65/EU 
● spĺňa normu ČSN EN 50569 a normy nadväzujúce
● bezpečnostná elektromagne�cká brzda
● automa�cké zastavenie pri výpadku prúdu
● zabudovaný prúdový chránič s is�čom
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Dizajn

4

Your design

Biela RAL 90036

Vodný vír1 Oceán2 Modrá RAL 50173

Svetlé drevo5Tmavé drevo4

RAL Farba Farba / Dizajn

Na želanie

Kamenný múrik7



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

Bazény, aquaparky, letné kúpaliská, wellness centrá, 
kúpele, domáce kryté bazény - všade tam, 

kde je potreba sušiť mokré plavky
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