Maudymosi kostiumėlių,
glaudžių džiovintuvai

Džiovina greičiau nei saulė

Pašalina iki 95%
vandens per 10
sekundžių

Pagamintas iš aukštos
kokybės nerūdijančio plieno
ir algaamžio plastiko

Daugybė patrauklių ir
elegantiškų dizainų

Bendrovė Bamiko s.r.o. yra Čekijos kompanija, kuri specializuojasi gaminant maudymosi kostiumėlių,
glaudžių džiovintuvus. Bendrovė "BAMIKO" vadovaujasi tendencijomis ir tobulina kokybės standartus,
siekdama sukurti kokybišką, patikimą ir patrauklų produktą.

9 priežastys pasirinkti Bamiko džiovintuvą:
Aukštas efektyvumas – pašalina iki 95 % vandens iš maudymosi kostiumėlių per 10 sekundžių
Kokybiškos medžiagos – chemiškai atsparus nerūdijantis plienas (AISI 316 Ti) ir PE gali atlaikyti bet kokio tipo vandenį
Maksimulus saugumas – centrifuga nepradės suktis, jei dangtis nebus uždarytas dėl apsauginio ribotuvo, o
apsauginis šerelių žiedas užtikrins, kad maudymosi kostiumėlis išliktų būgno viduje
Lengvai valomas – pasyvuotą nerūdijančio plieno būgną, skirtą maudymosi kostiumėliams, labai lengva valyti ir
jis garantuoja maksimalią švarą
Paprasta naudotis– tiesiog įdėkite maudymosi kostiumėlį į būgno vidų, džiovintuvas įsijungs uždarius
dangtį ir automatiškai sustos, kai ciklas pasibaigs
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Kompaktiški matmenys – kompaktiški džiovintuvo matmenys leidžia jį montuoti tose vietose, kur negali
tilpti joks kitas produktas
Netikėtai brandus - valdymo programa analizuoja centrifugos būklę ir įspėja apie sugedusius
komponentus, įmontuotas jutiklis įvertina, kad būgnas yra perkrautas ir automatiškai nutraukia
džiovinimo ciklą *
Aplinkosaugai draugiškas – džiovinant džiovintuve
maudymosi kostiumėlius po apsilankymo baseine, į
vandens sistemą per metus grąžinama vidutiniškai 20
000 litrų vandens.
Maksimalus pritaikokumas – dėl neribotų dizaino variantų,
džiovintuvas visiškai pritaikomas Jūsų poreikiams

Priedai
● Vandens plastikinis konteineris 18 ltr.
● Džiovintuvo perjungimas/pritaikymas naudojant monetų aparatą

Specifikacijos

Saugumas
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Matmenys: 350 x 300 x 545 (plotis x gylis x aukštis)
Svoris: 22.5 Kg
Galia: 0.28 kW
Įtampa: 1N~230V/50-60Hz
Ciklo trukmė: 10 seconds
Suprojektuotas vienam maudymosi kostiumėliui

95 %
Efektyvumas

Individualus dizainas

Saugūs elektromagnetiniai stabdžiai
Apsauginis galinis jungiklis
Integruotas RCD su saugikliu
Šereliai, skirti apsaugoti maudymosi aprangą
Automatinis išjungimas nutrūkus elektros tiekimui
Automatinis išjungimas, kai būgnas yra perkrautas
Pažangi mechaninė apsauga nuo vandens nutekėjimo į
variklį

316Ti
Medžiaga

Dizainų

Džiovintuvas

Jūsų dizainas/spalva

Galutinis dizainas

Kontaktai

Sportturas UAB
Pramonės pr. 4A,
51329 Kaunas
tel.: +370 682 04439
email: info@sportturas.lt
web: www.sportturas.lt

Baseinai, vandens parkai, viešbučiai, sveikatingumo
centrai, kurortai, baseinai - visur, kur reikia išdžiovinti
šlapius maudymosi kostiumėlius

