
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Működése: 
A fedél lecsukásával a centrifuga gyors forgása 8 mp alatt a víz
95%-át eltávolítja. A fedél kinyitásakor egy erős biztonsági fék a
centrifuga forgását azonnal megállítja.  

 

FÜRDŐRUHA CENTRIFUGA

A fürdőruha centrifuga előnyei: 
• Egyszerű és gyors megoldás 
• Nagyon könnyen használható: a fedél könnyedén

lecsukható, a centrifuga ezáltal indul el 
• Biztonságos, nagyon megbízható, tartós készülék 
• Csendes, rezgés álló 
• A felhasználó által könnyen karbantartható, tisztítható a

tartozék tisztítókészlet segítségével 
• Több színben rendelhető 
• Bármilyen anyagú fürdőruhával használható 
• Környezetkímélő és alacsony energiaszükségletű 
• Hosszú távra tervezve: Magas minőségű alkatrészekből,

tartós, vízálló motorból és fékből készül. A motorra és a
fékező részre 2 év garancia van. 

• Könnyű telepítés/beüzemelés 

Ne hagyja, hogy vendégei magukkal vigyék a medencevizet! 
Kínáljon számukra egy új kényelmi funkciót! 

MŰSZAKI ADATOK: 
• Méretek: Magasság: 59 cm, szélesség37,5 cm, mélység: 365 cm 
• Súlya: kb. 20 kg 
• Áramfogyasztás: készenléti állapot: 3W, működés közben 350 W. 
• Működési idő: 8 mp, a víz 95%-át eltávolítja. 
• Elektromosság: 240 V, 50/60Hz 

 

• Az aktuális biztonsági előírások szerint tervezve 
• Rozsdamentes test 
• Széles színválaszték 
• Legömbölyített sarkok 
• Beépített biztonsági fék 
• Nincsenek leváló alkatrészek 
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Könnyen lecsukható fedél Egyszerűen tisztán tartható

Széles színválaszték 



 

 

 

 

 

 

TÍPUSOK
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FALRA SZERELHETŐ CENTRIFUGÁK 
(új és felújított változatban) 

- Fix helyet kell kijelölni neki, falra kell felszerelni 
- Szennyvízcsőbe be kell kötni 

CSEPPTARTÁLY ALTERNATÍVA 
- A falra szerelhető centrifugák rendelhetők alsó

csepptartállyal is, ilyenkor nincs szükség
szennyvízbekötésre 

- A 2023. 02.01. után gyártott berendezésekhez a
csepptartály telítettség-érzékelővel is kérhető: a tartály
megteltével vagy eltávolításakor a centrifuga működése
leáll.  

- A csepptartály külön is rendelhető, már meglévő
berendezésekhez is 

MOBIL CENTRIFUGA 
- Önállóan álló (mobil) 
- könnyen áthelyezhető  
- saját 15 literes belső tartály 
- Telepítést nem igényel, elektromos áramba kötést 

követően azonnal használható  
- A kivehető víztartály vezeték nélküli vízérzékelőkkel van 

felszerelve, hogy megakadályozza a gép túlcsordulását 
illetve a tartály nélküli használatot 

- Nincs szükség a rögzítésére 
- A megszokott színekben rendelhető 

PULTBA ÉPÍTHETŐ CENTRIFUGÁK  
- Bútorba, pultba beépíthető centrifuga 
- a szennyvizet be kell kötni a szennyvíz csőbe vagy a 

pulton belül tároló edénybe köthető.  
- Vízérzékelő nem tartozik hozzá, ha a pulton belül 

tartályba folyik, azt a személyzetnek rendszeresen 
ellenőriznie kell. 

TÍPUSOK, CIKKSZÁMOK, HIVATALOS MEGNEVEZÉSEK 
1.  FIL-0056 Swimsuit Dryer FÜRDŐRUHA CENTRIFUGA, FALI, szennyvízcsatlakozással 
2.  FIL-0057 Swimsuit Dryer FÜRDŐRUHA CENTRIFUGA, FALI, FELÚJÍTOTT, szennyvízcsatlakozással 
3.  FIL-0299 Swimsuit Dryer CENTRIFUGA-TARTÁLY SZENZORRAL (önálló csepptartály fali fürdőruha centrifugához, telítettség-érzékeléssel) 
4.  FIL-0300 Swimsuit Dryer CENTRIFUGA-TARTÁLY SZENZOR NÉLKÜL (önálló csepptartály fali fürdőruha centrifugához, telítettség-érzékelés nélkül) 
5.  FIL-0302 Swimsuit Dryer FÜRDŐRUHA CENTRIFUGA, MOBIL, BELSŐ CSEPPTARTÁLLYAL, SZENZORRAL 
6.  FIL-0301 Swimsuit Dryer FÜRDŐRUHA CENTRIFUGA, PULTBA ÉPÍTHETŐ, szennyvízcsatlakozással 
7.  FIL-0303 Swimsuit Dryer FÜRDŐRUHA CENTRIFUGA, PULTBA ÉPÍTHETŐ, FELÚJÍTOTT szennyvízcsatlakozással 
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