Profesionálne odstredivky
na plavky

Vysuší rýchlejšie ako slnko

Odstráni až 95% vody
do 10 sekúnd

Z chemicky odolnej
nehrdzavejúcej ocele
a kvalitných plastov

Veľké množstvo atraktívnych a elegantných dizajnov

Riešenie

Dizajn

Spoločnosť Bamiko s.r.o. je rýdzo český výrobca profesionálnych odstrediviek na plavky. Nadväzuje na
súčasný trend skvalitňovania služieb a ponúka kvalitné, spoľahlivé a dizajnovo atrakvne odstredivky na
plavky pre všetky zariadenia, ktoré idú s dobou.

9 dôvodov prečo si vybrať odstredivku Bamiko
VYSOKÁ ÚČINNOSŤ: odstráni až 95% vody z plaviek do 10 sekúnd
KVALITNÉ MATERIÁLY: chemicky odolná nehrdzavejúca oceľ (AISI 316 Ti) a PE odolajú akémukoľvek typu vody
MAXIMÁLNA BEZPEČNOSŤ: vďaka bezpečnostnému koncovému spínaču sa odstredivka nerozbehne, kým nie je zatvorené
veko a ochranný štenový krúžok zaručí, že plavky zostanú vo vnútri bubna
JEDNODUCHÉ ČISTENIE: pasivovaný nerezový bubon na plavky sa veľmi jednoducho čis a zaručuje maximálnu čistotu
JEDNODUCHÉ OVLÁDANIE: po vložení plaviek do bubna sa odstredivka uvedie do prevádzky len zavrem veka, o ukončení cyklu
Vás informuje zabudovaný časovač
KOMPAKTNÉ ROZMERY: kompaktné rozmery odstredivky na plavky umožnia inštaláciu aj v miestach, kam sa iný produkt
skrátka nezmes

1 Modrá RAL 5017

2 Vodný vír

3 Kvapôčky vody

4 Papagáje

5 Biela RAL 9003

6 Mramor

7

8 Tmavé drevo

9 Metalická zlatá

10 Matná čierná

Vlastný dizajn

NEČAKANÁ VYSPELOSŤ: riadiaci program analyzuje stav odstredivky, dokáže vás upozorniť na chybnú súčiastku a navyše máte
prehľad, koľko z Vašich návštevníkov ju využije
ŠETRNOSŤ K ŽIVOTNÉMU PROSTREDIU: inštaláciou odstredivky sa
výrazne obmedzí spotreba jednorazových plastových vrecúšok, Vaši
návštevníci si plavky odnesú jednoducho v batohu
MAXIMÁLNA PRISPÔSOBITEĽNOSŤ: vďaka neobmedzeným
možnosam v dizajne na želanie sa odstredivky úplne prispôsobia
Vašim potrebám

Technické informácie

Bezpečnostné prvky

● Vonkajšie rozmery: 350 x 300 x 555 (Šírka x Hĺbka x Výška)
● Hmotnosť: 22,5 kg
● Príkon: 0.21 kW
● Napájanie: 1N~230V/50-60Hz
● Dĺžka cyklu: 10 seconds
● Kapacita: 1 kus plaviek

● Bezpečnostná elektromagnecká brzda
● Bezpečnostný mechanický koncový spínač
● Zabudovaný prúdový chránič
● Inštalovaná tepelná ochrana motora
● Štenový krúžok chrániaci plavky
● Vyspelá mechanická ochrana pro zatečeniu vody do motora

Brúsená nerez

Voliteľne
● PE zberná nádoba na vodu
● Mincovník CM 100

PE nádoba na vodu
modrá

PE nádoba na vodu
sivá

PE nádoba na vodu
čierná

Mincovní systém
CM 100

zabudovaná odstredivka
modrý / sivý / čierný plast
nerezový rámček

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/sk

Bazény, aquaparky, kúpaliská, hotely, wellness centrá, kúpele, domáce bazény všade tam, kde je potrebné sušiť mokré
plavky

