Professzionális
fürdőruha-centrifuga

Gyorsabban szárít, mint a napsütés

Egészen 95% vizet távolít
el 10 másodperc alatt

Vegyileg ellenálló rozsdamentes
acélból és csúcsminőségű
műanyagból van gyártva

Nagy mennyiségű attraktív
és elegáns formatevezési
kivitelben kapható

Megoldás

Formatervezés

A Bamiko s.r.o. (Kft.) társaság a professzionális fürdőruha-centrifugák tisztán cseh tulajdonban lévő
gyártója. Jelenleg a szolgáltatások javításának a tendenciájára összpontosít és minőségi, megbízható,
formatervezésű attraktív fürdőruha centrifugákat kínál az minden olyan vállalkozás számára, amely haladni
kíván a korral.

9 ok arra, hogy miért si válasszuk a Bamiko fürdőruha centrifugát:
MAGASFOKÚ HATÉKONYSÁG: A fürdőruhából 10 másodperc alatt eltávolítja a víznek akár 95%-át is!
CSÚCSMINŐSÉGŰ ALAPANYAGOK: A vegyálló rozsdamentes acél (AISI 316 Ti) és a PE kombinációja képes ellenállni bármilyen
típusú víz hatásának.
MAXIMÁLIS BIZTONSÁG: A mechanikus biztonsági végállás kapcsolónak köszönhetően a centrifuga nem indulhat el, amíg a
fedél nincs bezárva és a biztonsági sörtegyűrű biztosítja, hogy a fürdőruhák a dobban maradjanak.
EGYSZERŰ TISZTÍTÁS: A fürdőruhák passzivált rozsdamentes dobját nagyon egyszerű tisztítani és garantálja a maximális
tisztaságot.
EGYSZERŰ KEZELÉS: Miután az fürdőruhát a dobba helyezte, a centrifugát a fedél egyszerűen bezárásával helyezi üzembe, a
beépített időzítő berendezés értesíti a ciklus lejártáról.

1 Kék RAL 5017

2 Vízörvény

3 Vízcseppek

4 Vízcseppek

5 Fehér RAL 9003

6 Márvány

7 Rozsdamentes acél

8 Sötét fa

KOMPAKT MÉRETEK: Fürdőruha-centrifuga kompakt méretei lehetővé teszik a különféle helyekre való telepítést.
MEGLEPŐ FEJLETTSÉG: A vezérlőprogram elemzi a centrifuga
állapotát, és képes figyelmeztetni a hibás alkatrészre.
KÖRNYEZETBARÁT: A centrifuga telepítése jelentősen csökkenti
az eldobható műanyag zacskók fogyasztását, a látogatók a
fürdőruhájukat egyszerűen a hátizsákjukban viszik haza.
MAXIMÁLISAN ALKALMAZKODIK: A tervezés korlátlan
lehetőségeinek köszönhetően a kívánt fürdőruha-centrifuga az Ön
igényeihez teljes mértékben alkalmazkodni képes.

Műszaki adatok

Biztonsági elemek

● Külső méretek: 350 x 300 x 555 (Szélesség x Mélység x Magasság)
● Súly: 22 Kg
● Bemenő teljesítmény: 0.21 kW
● Tápfeszültség: 1N~230V/50-60Hz
● A ciklus időtartama: 10 másodperc
● Kapacitás: 1 darab fürdőruha

● Beépített maradékáram-védőkapcsoló
● Motor beépített hővédőeleme
● Mechanikus biztonsági végálláskapcsoló
● Biztonsági elektromágneses fék
● A fürdőruhát védő sörtés gyűrű
● Fejlett mechanikus védelem a víznek a motorba való bejutása
ellen

Választható Választható
● PE víztartály
● CM 100 érme-kezelő rendszer

PE víztartály - Kék

PE víztartály - Szürke

PE víztartály - Fekete

CM 100 érme-kezelő rendszer

9 Fémes arany

10 Matt fekete

Saját formatervezés

Fürdőruhás centrifuga - beépített
Szürke / Kék / Fekete / műanyag

Elérhetőség
Bamiko s.r.o.
Bezručova 663
756 61 Rožnov pod Radhoštěm
Cseh Köztársaság
tel.: +420 737 456 238
email: info@bamiko.cz
web: www.bamiko.cz/hu

Úszómedencék, aquaparkok, strandfürdők, szállodák,
wellness központok, gyógyfürdők, otthoni fedett medencék mindenhol használható, ahol szükséges kiszárítani a
fürdőruhákat

