
Poistaa jopa  
95 % vettä  

10 sekunnissa.

Valmistettu  
ruostumattomasta  

teräksestä ja kestävästä muovista.

Useita vakiovärejä 
ja -kuvia.

Uima-asujen kuivain 
ammattikäyttöön

Kuivaa nopeammin kuin aurinko



8 syytä valita Bamiko uima-asujen kuivain

TEHOKKUUS – Poistaa uimapuvusta jopa 95 % vettä vain 10 sekunnissa.

LAADUKKAAT MATERIAALIT –Ruostumaton teräs (AISI 316Ti) ja polyeteeni kestävät hyvin kemikaaleja ja 
uima-allasvettä.

ENSILUOKKAISTA TURVALLISUUTTA – Turvakytkimen ansiosta linkous ei käynnisty ennen kuin kansi on suljettu. 
Suuaukon harjakset varmistavat, että uimapuku pysyy rummun sisäpuolella.

HELPPO PUHDISTUS – Ruostumattomasta teräksestä valmistettu rumpu on helppo puhdistaa ja takaa näin 
maksimaalisen puhtauden.

YKSINKERTAINEN TOIMINTO – Aseta vain uimapuku kuivausrummun sisään ja sulje kansi, niin linkous lähtee 
automaattisesti liikkeelle käyntiin. Linkous pysähtyy automaattisesti ohjelman loputtua.

KOMPAKTI KOKO – Uima-asukuivaimen kompaktit mitat mahdollistavat sen asentamisen pieniinkin paikkoihin.

VIRHETILANTEIDEN VALVONTA – Laitteen ohjelma valvoo kuivaimen toimintaa ja antaa tarvittaessa hälytyksen 
vikatiloista. Sisäänrakennettu sensori estää kuivaimen 
toiminnan, jos rumpu on ladattu liian täyteen.

ULKONÄKÖ – Rajattoman kuvavalikoiman ansiosta uima-
asujen kuivain mukautuu kaikkiin tiloihin ja kuivamesta saadaan 
oman näköinen.

Tuotekuvaus Mallit

Bamiko Ltd. on tsekkiläinen yritys, joka on erikoistunut uima-asujen kuivainten valmistukseen. Bamiko 
seuraa trendejä ja auttaa parantamaan laatustandardeja tarjoamalla korkealaatuisia, luotettavia ja 
tyylikkäitä tuotteita.

Turvallisuus
● Elektromagneettinen jarru
● Turvakytkin
● Sisäänrakennettu vikavirtasuoja
● Harjakset uimapuvun suojaamiseksi
● Automaattinen virrankatkaisu sähkövikojen varalta
● Automaattinen ohjelman katkaisu, jos rumpu on liian täynnä
● Moottori eristetty vesivuotojen varalta

Tekniset tiedot
● Mitat: 350 x 300 x 545 (leveys x syvyys x korkeus)
● Paino: 22,5 kg
● Teho: 0,28 kW
● Jännite: 1N˜230V/50-60 Hz
● Pyörimisaika: 10 sekuntia
● Suunniteltu yhdelle uimapuvulle

Lisävarusteet
● Vesisäiliö
● Kolikolla toimiva käynnistys
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Yhteystiedot

Suomi
Pool4You Oy

puh.: 010 5058 690
email: pool4you@pool4you.fi
pool4you.fi

Uimahallit, vesipuistot, hotellit, hyvinvointikeskukset, 
kylpylät, kotialtaat – missä tahansa märkä uimapuku 

tarvitsee kuivausta.


