ACESSIBILIDADE E AUTONOMIA

TOTAL BLACK
COM O SECADOR DE MÃOS HIGHFLOW

Acabamento preto mate

Secador de mãos de ar
comprimido HIGHFLOW
preto mate

HIGHFLOW disponível
em acabamento polido
brilhante, polido satinado
e branco
Ref.: 510622BK

O Grupo DELABIE, especialista em equipamentos sanitários para locais públicos, completa a sua gama
BLACK SPIRIT com o seu novo secador de mãos de ar comprimido HIGHFLOW, com o acabamento preto
mate. Este modelo compacto e ultrarrápido, é especificamente adaptado para uma utilização intensiva.

SPEEDJET 2 preto mate
Ref.: 510624B

Design
Combinado com as torneiras DELABIE Black BINOPTIC,
este secador de mãos com acabamento preto mate,
oferece uma decoração «total black», com mais design.
Disponível em quatro acabamentos - Inox preto mate,
branco, polido brilhante e polido satinado - adapta-se
aos diferentes estilos de decoração de interiores.
Eficiência e conforto
Uma boa higiene das mãos, passa por uma secagem eficaz.
O secador de mãos DELABIE HIGHFLOW é ultrarrápido.
O bocal central concentra o ar nas mãos a mais
de 230 km/h.
As mãos ficam secas em apenas 10 a 12 segundos.
Para mais eficiência e ergonomia, a deteção das mãos
é automática e o bocal iluminado.
O utilizador vê imediatamente onde posicionar as mãos.
Com a tecnologia inteligente HIGHFLOW, para
automaticamente quando as mãos são retiradas.
O conforto é potenciado pela capacidade de escolha na
instalação, se o secador de mãos produz ar quente ou ar
frio.

Adaptado para uma utilização intensiva
Como todos os produtos DELABIE, o secador de mãos
HIGHFLOW foi submetido a testes de desempenho para
resistir às solicitações aos ambientes mais expostos.
A sua conceção é especificamente adaptada para uma
utilização intensiva, em todos os tipos de coletividades e
locais de elevada frequência. Toda a gama de secadores
de mãos da DELABIE tem garantia de 3 anos.
Elevada resistência ao vandalismo
O vandalismo está particularmente presente nos
locais públicos com elevada frequência. O secador de
mãos HIGHFLOW oferece uma elevada resistência ao
vandalismo devido à sua conceção robusta em inox e ao
seu sistema antibloqueio.
Uma utilização em contínuo superior a 60 segundos,
resulta numa paragem automática do secador de mãos.
Para combater o roubo, que é muito frequente nas
coletividades, este novo secador de mãos tem parafusos
antirroubo.

NOTA PRODUTO / TOTAL BLACK COM O SECADOR DE MÃOS HIGHFLOW
O Grupo DELABIE, especialista em equipamentos sanitários para locais públicos, completa a sua gama BLACK SPIRIT com o seu novo secador de
mãos de ar comprimido HIGHFLOW, com o acabamento preto mate. Perfeitamente combinado com as torneiras DELABIE Black BINOPTIC, este
novo secador de mãos reproduz o «look» TOTAL BLACK. Este modelo compacto é ultrarrápido e proporciona uma secagem eficaz em apenas
10 a 12 segundos.
Concebido em inox, equipado com um sistema antibloqueio e com parafusos antirroubo, este secador de mãos está especificamente adaptado
para uma utilização intensiva nas coletividades..
Ilustrações disponíveis no nosso sítio da internet delabie.pt, rubrica Imprensa.

DELABIE, a experiência de um fabricante
A DELABIE, empresa francesa 100 % familiar, fundada em 1928, é líder europeu em torneiras e equipamentos sanitários para os estabelecimentos que recebem público.
Propõe uma oferta específica neste mercado com cinco gamas : Torneiras para Locais Públicos, Torneiras para Estabelecimentos Hospitalares e de cuidados de saúde,
Acessibilidade e Acessórios de higiene, Sanitários em Aço Inoxidável e outras Torneiras específicas.
Mais de 2 000 produtos DELABIE, uma referência internacional, que exporta a partir da sua fábrica em França para mais de 90 países.
A empresa tem 9 filiais pelo mundo : Alemanha, Áustria, Benelux, Reino Unido, Espanha, Portugal, Polónia, Emirados Árabes Unidos (Dubai) e China (Hong-Kong)
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