Profesionální odstredivky
na plavky

Vysuší rychleji než slunce

Odstraní až 95 %
vody do 10 sekund

Z chemicky odolné
pasivované nerezové oceli
a kvalitních plastů

Velké množství
atraktivních a elegantních
designů

Rešení, využití a technické parametry

Design

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

Proč si vybrat naši odstředivku na plavky?
● dokáže odstranit až 95 % vody z plavek do 10 sekund
● je vyrobena z vysoce kvalitní chemicky odolné pasivované nerezové
oceli a kvalitních plastů
● jako jediná nabízí velké množství atraktivních a elegantních designů,
díky kterým se zcela přizpůsobí Vašim požadavkům
● velmi jednoduše se instaluje (elektrická zásuvka 230V a odtok vody),
snadno se ovládá a údržba zabere jen pár minut
● má minimální provozní náklady (příkon 140 W) a výrazně zvýší
bezpečnost Vašich prostorů a prodlouží jejich životnost (méně vody
v šatnách)
● je velmi bezpečná, nemůže dojít ke spuštění odstředivky pokud není zavřené víko a splňuje veškeré legislativní i kvalitativní
nároky dnešní doby

1 Kolekce Ocean

2 Kolekce Natural

3 Kolekce Wellness

Vlastní
design
Barvy RAL

Pro koho je naše odstředivka vhodná?
● pro veškeré bazény a aquaparky, žáci plaveckých škol a oddílů už nebudou muset řešit zatuchání mokrých plavek
● pro letní koupaliště, v případě instalace odstředivky v interiéru
● vhodné pro všechny hotely a wellness centra, hosté už nebudou nikdy muset sušit plavky na pokojích či balit mokré plavky
do kufru
● ideální pro všechny lázně, kde probíhají vodní procedury
● vhodné jako doplněk k domácím krytým bazénům, při instalaci v interiéru i k domácím venkovním bazénům
● a všude tam, kde je potřeba sušit mokré plavky

Technické parametry:

Bezpečnost:

● rozměry: 517 x 365 x 240 mm (výška x šířka x hloubka)
● hmotnost: 20 kg
● jmenovitý příkon: 0,14 kW
● jmenovité napětí: 1N~230V/50Hz
● doba cyklu: 10 s
● určeno pro jeden kus plavek

● splňuje nařízení vlády č. 176/2008 Sb., 117/2016 Sb.
a 481/2012 Sb.
● splňuje Směrnici Evropského parlamentu a Rady 2006/42/ES,
2014/30/EU a 2011/65/EU
● splňuje normu ČSN EN 50569 a normy navazující
● bezpečnostní elektromagnetická brzda
● automatické zastavení při výpadku proudu
● proudový chránič s jističem

Nebo

4 Kolekce Exotic

Odstředivky je možné dodat
i v jedné barvě ze vzorníku RAL
(viz modrá odstředivka vlevo dole
na této straně)

5 Kolekce Galaxy

Vlastní design

Fáze otevírání
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Odstředivka na plavky

Váš návrh

Výsledný design

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, koupaliště, hotely, wellness centra,
lázně, domácí bazény - všude tam, kde je potřeba sušit
mokré plavky

