ACESSIBILIDADE E AUTONOMIA

SPEEDJET 2 :
UM SECADOR DE MÃOS EFICIENTE E HIGIÉNICO

Secagem ultrarrápida e máxima higiene

Design : disponível em 2
acabamentos

Ref. 510623W

Secagem ultrarrápida

Após o SPEEDJET e o HIGHFLOW, a DELABIE, especialista em sanitários para locais públicos
reforça a sua gama de secadores de mãos com o novo SPEEDJET 2. Modelo com design
e ultrarrápido, é o 1º secador de mãos que integra um sistema único sem reservatório ou drenagem
no pavimento.
Sistema único de evaporação
SPEEDJET 2 é o 1º secador de mãos que integra um
sistema único sem reservatório para ter de esvaziar
e sem drenagem na parede ou pavimento.Está
equipado com um novo processo que permite
a eliminação automática da água residual das mãos
por evaporação e esterilização.
A manutenção e limpeza são assim facilitadas.

Máxima higiene
O SPEEDJET 2 está equipado com um filtro HEPA
que retém 99,99% das bactérias presentes no ar.
Fabricado em ABS antibacteriano, é garantida uma
higiene total. A eletrónica reforça a eficiência.
A deteção das mãos é automática e garante a
ausência de contacto manual com o secador de maõs,
evitando qualquer contaminação através das mãos.

Eficiência e conforto
O novo secador de mãos DELABIE SPEEDJET 2
é ultrarrápido. O ar comprimido permite uma secagem
das mãos em apenas 10 a 12 segundos.
O conforto é melhorado pelo ar quente libertado ao
secar as mãos.

Adaptado para uma utilização intensiva
Como todos os produtos DELABIE, o secador de mãos
SPEEDJET 2 foi submetido a testes de desempenho
de performance para resistir às exigentes solicitações
dos locais públicos. Uma utilização contínua superior
a 30 segundos, desliga automaticamente o secador
de mãos. Não pode ser bloqueado enquanto está em
fucionamento. Como todos os produtos da gama de
secadores de mãos, tem uma garantia de 3 anos.
Disponível em 2 acabamentos – antracite metalizado
e branco mate - este novo secador de mãos
adapta-se perfeitamente no seu ambiente.
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NOTA PRODUTO / SECADOR DE MÃOS SPEEDJET 2

Secagem ultrarrápida e máxima higiene
O Grupo DELABIE, especialista em acessórios de higiene para locais públicos, amplia a sua gama de secadores de mãos. O SPEEDJET 2
é o 1º secador de mãos que integra um sistema único sem reservatório para ter de esvaziar e sem drenagem na parede ou pavimento.
A manutenção e limpeza são assim facilitadas. Em ABS antibacteriano e com um filtro HEPA, a higiene é otimizada. O secador de mãos
é ultrarrápido com uma secagem entre 10-12 seg. Submetido a testes de desempenho, o SPEEDJET 2 tem garantia de 3 anos.
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).

Encontre a DELABIE nas redes sociais

