
Видаляє до 95% 
води протягом 

10 секунд

З хімічно стійкої нержавіючої 
сталі та високоякісного 

пластику

Професійна центрифуга для 
купальників

Faster than the Sun

Сушить швидше, ніж сонце

Велика кількість 
привабливих та 
елегантних тем



Фаза відкриття кришки

Чому потрібно вибрати саме нашу центрифугу для купальників?

Конструкція, використання та технічні параметри

Технічні характеристики: Безпека:

2 3 41

Компанія Bamiko s.r.o. є виключно чеським виробником професійних центрифуг для купальників 
та плавок. Вона ґрунтується на поточній тенденції покращення якості обслуговування та пропонує 
високоякісні, надійні та привабливі по дизайну центрифуги для купальників для всіх установ, які 
йдуть у ногу з часом.

ź розміри: 517 x 365 x 240 мм (висота х ширина х глибина)
ź вага: 21.5 кг
ź номінальна потужність: 0.28 кВт
ź захист IPX4
ź номінальна напруга: 1N~230 В / 50 - 60 Гц
ź час циклу: 10 сек.
ź призначено для одного купальника

(не більше 500 г у сухому стані)

ź відповідає постанові уряду ЧР № 176/2008, № 
117/2016, № 481/2012

ź відповідає Директиві Європейського Парламенту та 
Ради 2006/42/ES, 2014/30/ES a 2011/65/ES

ź відповідає стандарту ČSN EN 50569 та відповідним 
стандартам

ź захисне електромагнітне гальмо
ź автоматична зупинка у разі збою живлення
ź вбудований автоматичний вимикач із запобіжником

Для кого підходить наша центрифуга?

ź Вона здатна видалити до 95% води з купальника протягом 10 секунд
ź виготовлена   з високоякісної хімічно стійкої

пасивованої нержавіючої сталі та високоякісних пластмас
ź це унікальна пропозиція різноманітних варіантів

привабливого та елегантного дизайну, яке буде повністю
відповідати Вашим вимогам

ź дуже проста в установці (розетка 230 В і злив води), легка 
в експлуатації, а обслуговування займає всього кілька хвилин

ź має мінімальні експлуатаційні витрати (потужність 280 Вт) та 
значно підвищує безпеку Ваших приміщень та продовжує їх 
термін служби (менше води у роздягальнях)

ź дуже безпечна, центрифуга не може бути запущена з відкритою кришкою та відповідає всім сучасним нормативним вимогам якості 

ź для всіх плавальних басейнів та аквапарків – учням плавальних шкіл та клубів більше не доведеться мати 
справу з мокрими купальниками та плавками

ź для літніх відкритих басейнів, у разі встановлення центрифуги всередині приміщення
ź для всіх готелів та велнес центрів, гостям яких не доведеться сушити купальники в номері або пакувати в 

сумки
ź ідеально підходить для будь-якого курорту з водними процедурами
ź для домашніх критих та відкритих басейнів, у разі встановлення центрифуги всередині приміщення
ź і всюди, де є необхідність висушити мокрі купальники та плавки



Дизайн
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Басейни, аквапарки, басейни, готелі, оздоровчі центри, курорти, домашні 
басейни – скрізь, де потрібно сушити мокрі купальники

Контактные данные

Bamiko s.r.o.

Bezručova 663

756 61 Rožnov pod Radhoštěm

Телефон: +420 737 456 238 
Ел. пошта: info@bamiko.cz 
Сайт: www.bamiko.cz
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