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Okolje

Brez odpadnih papirnatih brisač
Finance

Občutno znižanje stroškov
Sušilec rok Jet Towel uporablja tehnologijo usmerjenih snopov 
zraka, ki pod visoko hitrostjo v kratkem času osušijo površino 
kože. Tako je eliminiran strošek uporabe papirnatih brisač in z 
njim povezanega odvoza smeti. 

Mesečni strošek uporabe sušilca rok je v primerjavi z uporabo 
papirnatih brisač minimalen. Prihranki se večajo s številom  
uporabe sušilca rok.

Primer : Po djetje  A (10-nadstropn a stavba)
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Upravljanje

Enostavno vzdrževanje
Stranka

Prijazen do uporabnika
Edina zahteva za vzdrževanje je čiščenje zračnega filtra in 
odstranjevanje vode iz rezervoarja. Prihranek je na času in  
denarju, saj odpade dnevno obnavljanje zalog papirnatih 
brisač in odlaganja odpadkov.

Zaradi svojih sanitarnih značilnosti je Jet Towel visoko cenjen in 
priljubljen pri objektih z višjo koncentracija ljudi. Poleg sodob-
nosti, hitrega sušenja rok in zagotavljanja čistega sanitar-
nega okolja, sta zmanjšanje obratovalnih stroškov in stroškov  
vzdrževanja glavna razloga za nakup naprave.

Kjer so sanitarne razmere vprašljive (sušilni del, odtočni  
kanal...) je uporabljena alkoholno odporna folija, ki omogoča  
čiščenje z alkoholnimi sredstvi. Odprta oblika naprave  
omogoča hitro in temeljito čiščenje.

Jet Towel

Rast bakterij je onemogočena za vse dele, ki so v stiku z vodo. 
Vsi deli (sušilni del, odtočni rezervoar, odtočni kanal) so podvr-
ženi antibakterijski obdelavi za zagotavljanje visokih sanitarnih 
standardov.

Higienična naprava

Naprava ima otroški senzor, ki zazna manjše roke. Tudi, če otrok 
ne more seči daleč v napravo se bodo otroški senzorji aktivi-
rali in prižgali/ugasnili napravo. Prav tako povečana stranska 
odprtina omogoča otrokom, da si osušijo roke v sproščenem, 
udobnem položaju.

Uporabniku prijazna oblika za vse starosti

Preprosta uporaba in vzdrževanje

Prostor je širok, enostaven za uporabo tudi za ljudi z večjimi 
rokami. Naprava omogoča sušenje rok do zapestij brez doti-
kanja enote. Senzor in modri LED indikator sta prilagojena za 
udobno sušenje. Modra luč označi prostor za sušenje rok, ko 
so roke vstavljene.

Integrirana enota omogoča enostavno vzdrževanje. Vsi deli na-
prave, ki so v stiku z vodo so obdelani z antimikrobno zaščito 
in prevlečeni z nanosom, ki omogoča čiščenje z alkoholnimi 
sredstvi. Zajem zraka in pot gibanja zraka proti šobam, sta lo-
čena od odtočnega kanala, kar omogoča, da le svež in suh zrak 
suši roke.

Z napredno valovito obliko šob in inovativno tehnologijo  
kontrole pretoka, naprava dosega hitro sušenje rok in tiho  
delovanje. Mini Jet towel ima tudi možnosti nastavljanja  
različnih funkcij z uporabo kontrolnega stikala. Stikalo je  
vgrajeno v napravo in opremljeno z zaklepnim mehanizmom, 
ki preprečuje zlorabo.

Jet Towel Mini
Kompakten, prostoren in enostaven

Enostavno čiščenje in higiena

Tiho delovanje in energijski prihranki


