• Czas suszenia 10-15

sekund

•9
 5% tańszy niż stosowanie
ręczników papierowych
• Zużywa o 80% mniej

energii niż zwykłe suszarki
do rąk

Feel the power!
Xlerator to najnowszy standard w dziedzinie suszarek do rąk.
Dzięki swojej innowacyjnej technologii oraz wyszukanemu
wzornictwu, Xlerator cechują niesamowite osiągi: znaczne
zmniejszenie kosztów, zmniejszenie czasu suszenia rąk oraz
zmniejszenie obciążenia środowiska. Nie bez kozery jest to
najpopularniejsza suszarka do rąk w Ameryce!
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NAZWA

XL-BW

99999101001

8712602005162

Xlerator Hand Dryer White Thermoset BMC Cover

XL-GR

99999101003

8712602005186

Xlerator Hand Dryer Textured Graphite Painted Cover

XL-SB

99999101004

8712602005193

Xlerator Hand Dryer Brushed Stainless Steel Cover

XL-C

99999101005

8712602005209

Xlerator Hand Dryer Chrome Plated Cover

XL-SI

99999101006

8712602005216

Xlerator Hand Dryer Special Image Cover*

XL-BW-ECO

99999101011

8712602005278

Xlerator ECO Hand Dryer White Thermoset BMC Cover

* Special Image Cover: własny charakter
Dzięki Special Image Cover nadadzą Państwo swojej toalecie niepowtarzalny charakter. Poczynając od firmowego logo, a kończąc na barwach
klubowych, czy też poczynając od godła szkoły, a kończąc na informacyjnej wiadomości. Państwa własny projekt może zostać naniesiony na
pokrywę suszarki Xlerator. Dzieje się to za sprawą specjalnej techniki, która integruje projekt z pokrywą. Grafika nie może przez to zostać usunięta
oraz trudno ją uszkodzić.

NAJPOPULARNIEJSZE W AMERYCE

NEW ENGLAND PATRIOTS: PRZYŁOŻENIE!
Dzięki bogatej historii oraz trzem wygranym pod rząd rozgrywkom Super Bowl New England Patriots jest jedną z najbardziej
znanych w Ameryce drużyn futbolu amerykańskiego. Stadion Gillette oferuje miejsce dla 70 000 kibiców, którzy naturalnie
korzystają także z urządzeń sanitarnych. Oznacza to: 6 264 000 papierowych ręczników rocznie. Koszty: 50 000 $ podzielone
na sam papier, konserwację i utylizację odpadów. Do momentu aż Patriots przeszli na Xlerator. Koszty zostały zredukowane
o 95%, a produkcja CO2 o 70%. Przyłożenie!

INNE MIEJSCA, GDZIE MOŻNA ZNALEŹĆ XLERATOR:
U.S. Green Building Council (Washington DC)

Northwestern Memorial Hospital (Chicago)

“W przeciągu ostatnich dziesięciu lat technologia stosowana

“Zarząd The Northwestern Memorial Hospital Infection stwierdził,

w toaletach znacznie ewoluowała. Xlerator pozostaje nadal

że Xlerator był najbardziej higienicznym rozwiązaniem suszenia

najlepiej wybraną suszarką do rąk w dyrekcji USGBC, gdyż spełnia

rąk. Ponad 100 suszarek do rąk Xlerator zostało zamontowanych

wyśrubowane normy dotyczące redukcji zużycia energii oraz

- spełniły one rygorystyczne standardy higieny stawiane im przez

utylizacji odpadów w zaprojektowanych najnowocześniejszych i

zarząd.”

ekologicznych toaletach.”
Ofﬁce Depot (ogólnokrajowy)
Dana Corporation (Dry Ridge, Kentucky)
“Postrzegamy ten proces jako ciągłe redukowanie kosztów.

“Nie bez powodu nazywamy je ‘miniaturowymi silnikami
odrzutowymi’”: te suszarki wypełniają swoje zadanie lepiej, niż

Wydawaliśmy 17 100 $ rocznie na papierowe ręczniki, gdzie teraz

wszytko to, czego wcześniej próbowaliśmy. Planujemy zastąpić

płacimy 8 640 $ rocznie za leasing suszarek do rąk Xlerator. Sumę

wszystkie dozowniki papierowych ręczników suszarkami Xlerator w

wydawaną na papierowe ręczniki mogliśmy podzielić na pół i

większości naszych jednostek w przeciągu kilku następnych lat.”

pieniądze, które nam zostały wykorzystać na spłatę leasingu suszarek
Dla uzyskania dodatkowych szczegółów oraz innych opinii wejdź na:

do rąk.”

www.xleratoreurope.com/pl
U.S. Department of Agriculture (Washington DC)
“USDA odnotowało natychmiastowe 50 % zredukowanie zużycia
papierowych ręczników w toaletach, w których wykorzystywano
obok ręczników także energooszczędne i szybkie suszarki do rąk.”

OBLICZ SWOJE OSZCZĘDNOŚCI!
Dzięki Xlerator oszczędzą Państwo do 95 % kosztów, które związane są z papierowymi
ręcznikami oraz zwykłymi suszarkami do rąk. Czy chcą Państwo wiedzieć, jak duży będzie
zysk w Państwa sytuacji?
Prosimy zatem sporządzić własne obliczenia na www.xleratoreurope.com/pl

SPECYFIKACJA TECHNICZNA
Moc elektryczna

Xlerator - 1400 W (ciepłe powietrze)
Xlerator ECO - 500 W (zimne powietrze)*
* Niższe koszty energii, przy niewiele dłuższym czasie suszenia

Poziom hałasu

Maksymalnie 90 dB
Xlerator standardowo został wyposażony w tłumiący hałas tłumik

Prędkość powietrza

81,28 m/s (10 cm pod dmuchawą)
96,52 m/s (przy wydmuchu powietrza)

Gwarancja

5 lat na wszystkie podzespoły (spytaj o warunki gwarancji)

WYSOKOŚĆ ZAWIESZENIA
Mężczyźni 114 cm • Kobiety 109 cm • Niepełnosprawni 94 cm • Dzieci 89 cm
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