
Dyson Airblade 
Cele mai rapide uscătoare  - mâinile sunt uscate ȋn cca.10 secunde. La uscătoarele cu aer cald timpul de uscare este de cca.43 de 
secunde. 

Filtrul HEPA reține până la 99,9% din bacteriile din aerul de uscare al mâinilor, la cele cu aer cald aerul nu este filtrat și aerul de 
uscare este aerul poluat din toalete. 

Cu până la 80% consum de energie electrică mai scăzut față de uscătoarele cu aer cald. 

Costuri de utilizare cu până la 69% mai reduse decât la alte uscătoare de mâini  și până la 97% față de prosoapele din hârtie. 

Fără prosoape  de hârtie; fără pierderi de hârtie. 

Marea majoritate a componentelor sunt reciclabile. 

CONCLUZIA : Uscătoarele DYSON au un impact asupra mediului mult mai redus  
datorită emisiei de carbon  și  consumului de energie electrică mai mici. 

 

 

 

Singurul uscător de maini cu aviz HACCP 

 



Uscătorul de mâini model V 
Deși este foarte compact este deosebit de eficient , uscarea mainilor se face ȋn cca. 10 secunde. 

 

* Profil subțire - iese ȋn afara peretului cu numai 10 centimetri. 

*  10 secunde timp de uscare la o viteză a aerului ȋn fante de 690 km/h, la un debit de 30 l/s. Apa este ȋndepărtată  de pe mâini 
similar ca apa  de pe parbriz de către stergator. 

* Filtrul HEPA ȋndepărtează 99,97% dintre bacteriile conținute ȋn aerul utilizat pentru uscarea mâinilor. 

* Amprentă redusă de carbon. Produce cu 62% mai puțin CO2/uscare  față de un prosop reciclat și cu până la 67% mai puțin față de 
uscătoarele cu aer cald. 

* Poate usca separat fiecare mână - jetul de aer fiind separat. 

* Utilizare touch-free(fără atingere). Senzorii capacitivi comandă jetul de aer pentru uscare. 

 



* Acoperire antimicrobiană. 

* Operațiile de service sunt ușor de executat. 

* Ușor de curățat. 

 

Tehnologia Airblade de spălare și uscare a mâinilor la chiuvetă 

SPALAREA MAINILOR 



 USCAREA MAINILOR 

 

Sunt disponibile 3 variante constructive ale robinetului : scurtă, medie și lungă, alegerea se face ȋn funcție de mărimea cuvei 
chiuvetei.(vezi poza de mai sus) 

 


