Οι ταχύτεροι στο στέγνωμα χεριών με τις
υψηλότερες προδιαγραφές υγιεινής με αέρα
που καθαρίζεται μέσα από φίλτρα HEPA.

Στεγνωτήρες χεριών Dyson Airblade™
Ο στεγνωτήρας χεριών Dyson Airblade Tap
στις τουαλέτες κορυφαίας ομάδας της F1.
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Γιατί να συμβιβαζόμαστε με προϊόντα
που δεν λειτουργούν ικανοποιητικά;
Το 1907 άρχισε να καθιερώνεται
η χρήση χειροπετσετών στις τουαλέτες.
Το 1948 έκανε την εμφάνισή του
ο ηλεκτρικός στεγνωτήρας χεριών.
Έκτοτε, κανείς από τους δύο αυτούς
τρόπους στεγνώματος των χεριών
δεν έχει αλλάξει σημαντικά εξακολουθούν να είναι πολυδάπανοι,
να μην πληρούν υψηλές
προδιαγραφές υγιεινής και
να επιβαρύνουν το περιβάλλον.
Οι μηχανικοί της Dyson ήθελαν κάτι
παραπάνω. Έτσι, το 2006 εγκαινίασαν
μια νέα εποχή υψηλών επιδόσεων
στο στέγνωμα των χεριών με τη
δημιουργία της τεχνολογίας Airblade™.
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Οι χειροπετσέτες και
τα μειονεκτήματά τους
Κάποιες χειροπετσέτες μπορεί να έχουν
υψηλό κόστος, μεγάλο περιβαλλοντικό
αντίκτυπο και αυξημένες ανάγκες
συντήρησης, καθώς φράσσουν τα
συστήματα διαχείρισης λυμάτων
του νερού και συχνά απορρίπτονται
απρόσεχτα. Αυτό σημαίνει υψηλό κόστος.
Και επειδή οι διανομείς μπορεί να μένουν
άδειοι χωρίς να υπάρχει επιλογή για το
στέγνωμα των χεριών, δημιουργούνται
κίνδυνοι για την υγεία και εκτός τουαλέτας.
Αυτό το γνωρίζατε;
Το αποτελεσματικό στέγνωμα των χεριών
είναι πολύ σημαντικό για τη διατήρηση
των επιπέδων υγιεινής, καθώς η υγρασία
στα χέρια συμβάλλει στη διάδοση
έως και 1.000 φορές περισσότερων
βακτηρίων σε σχέση με τα στεγνά χέρια.1

D. R. PATRICK, G. FINDON και T. E. MILLER:
Η εναπομένουσα υγρασία καθορίζει
το επίπεδο διάδοσης βακτηρίων που
συνδέεται με την επαφή μέσω της αφής μετά
το πλύσιμο των χεριών, Epidemiol. Infect.
(1997): 119, 319-325.
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Οι συμβατικοί στεγνωτήρες
χεριών και τα μειονεκτήματά τους
Στεγνωτήρες χεριών θερμού αέρα
Οι στεγνωτήρες χεριών θερμού αέρα
είναι αργοί. Γι‘ αυτό καταναλώνουν
πολλή ενέργεια, έχουν υψηλό λειτουργικό
κόστος και δεν συμβάλλουν στην τήρηση
υψηλών προδιαγραφών υγιεινής.
Το στέγνωμα των χεριών χρειάζεται
έως και 30 δευτερόλεπτα, έτσι πολλοί
χρήστες εγκαταλείπουν την προσπάθεια,
αυξάνοντας τον κίνδυνο διάδοσης
βακτηρίων.

Έχετε κοιτάξει ποτέ μέσα στον συλλεκτήρα
νερού ενός στεγνωτήρα;
Κάποιοι στεγνωτήρες συγκεντρώνουν
το χρησιμοποιημένο νερό σε συλλεκτήρες.
Αυτή η μέθοδος είναι ανθυγιεινή, καθώς
δημιουργεί το ιδανικό περιβάλλον για την
ανάπτυξη βακτηρίων.
Οι συλλεκτήρες πρέπει να αδειάζονται και
να καθαρίζονται τακτικά, κάτι που απαιτεί
χρόνο και κόπο, ενώ το νερό μπορεί
να χυθεί στο πάτωμα.

Στεγνωτήρες χεριών εκτόξευσης αέρα (jet)
Οι στεγνωτήρες τύπου jet μπορεί να
μοιάζουν με τους στεγνωτήρες χεριών
Dyson Airblade™. Όμως, χωρίς την
κατοχυρωμένη τεχνολογία Airblade™ και
τα φίλτρα HEPA στον βασικό εξοπλισμό,
δεν έχουν τις ίδιες επιδόσεις. Λόγω της
μικρής ισχύος του κινητήρα τους,
οι περισσότεροι στεγνωτήρες τύπου jet
δεν μπορούν να παράγουν ροή αέρα
με την ταχύτητα που απαιτείται για
γρήγορο στέγνωμα. Επίσης, δεν έχουν
αρκετή ισχύ ώστε να αναρροφούν τον
αέρα μέσω φίλτρου HEPA.
Επομένως, είναι πιο αργοί από τους
στεγνωτήρες χεριών με τεχνολογία
Airblade™ και δεν πληρούν τις ίδιες
προδιαγραφές υγιεινής.

Αυτό το γνωρίζατε;
Στην πρόσφατη δοκιμή,
οι μικροβιολόγοι της
Dyson ανίχνευσαν μεγαλύτερα
επίπεδα βακτηρίων σε δεξαμενή
αποστράγγισης, από
τα επίπεδα που μπορεί να
βρεθούν στο αποχωρητήριο
ενός μέσου νοικοκυριού.*
*

Πηγές: Εσωτερικές δοκιμές Dyson. 2015·
Scott et al., 2009· Medrano-Felix et al., 2010.
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Οι στεγνωτήρες Dyson Airblade™
λειτουργούν διαφορετικά
Ψηφιακός κινητήρας Dyson V4

Ψηφιακός κινητήρας Dyson V4
Ορισμένες φορές οι συμβατικοί
κινητήρες καταλαμβάνουν πολύ χώρο,
έχουν μικρή ταχύτητα και χαμηλές επιδόσεις.
Επίσης, μπορεί η λειτουργία τους να στηρίζεται
σε ψήκτρες άνθρακα, οι οποίες σταδιακά
φθείρονται. Ο ψηφιακός κινητήρας
V4 της Dyson λειτουργεί διαφορετικά.
Συμπαγής και ισχυρός κινητήρας, χωρίς ψήκτρες
από ανθρακόνημα, με τεχνολογία ψηφιακών
παλμών και έως και τρεις φορές μεγαλύτερη
ταχύτητα περιστροφής από τους
συμβατικούς κινητήρες.

+ Φίλτρο HEPA

Φίλτρο HEPA
Τα βακτήρια και οι ιοί ευθύνονται για
τη μετάδοση ιώσεων, γρίπης, διάρροιας
ή και άλλων, σοβαρότερων ασθενειών.
Οι στεγνωτήρες χεριών Dyson Airblade™
διαθέτουν φίλτρα HEPA στον βασικό
εξοπλισμό, τα οποία αιχμαλωτίζουν
το 99,95% των σωματιδίων μεγέθους
βακτηρίου. Συνεπώς, τα χέρια στεγνώνουν
χρησιμοποιώντας καθαρότερο αέρα και
όχι ακάθαρτο.

+

Τεχνολογία Airblade™

Τεχνολογία Airblade™
Ο ψηφιακός κινητήρας V4 της Dyson αναρροφά
μέχρι 30 λίτρα αέρα το δευτερόλεπτο
μέσω φίλτρου HEPA, τον οποίο διανέμει μέσω
ανοιγμάτων πλάτους έως και 0,8 χιλ. Με αυτόν
τον τρόπο, στρώματα φιλτραρισμένου αέρα
με ταχύτητα έως και 690 χλμ/ώρα απομακρύνουν
το νερό από τα χέρια, στεγνώνοντάς τα γρήγορα
και με υγιεινό τρόπο.

=

Οι ταχύτεροι στο στέγνωμα
χεριών με τις υψηλότερες
προδιαγραφές υγιεινής με
αέρα που καθαρίζεται μέσα
από φίλτρα HEPA.

Ο μοναδικός
στεγνωτήρας
χεριών με
τεχνολογία
Airblade™
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Κάποιοι συμβατικοί στεγνωτήρες χεριών είναι πολύ αργοί
Οι δοκιμές με βάση το πρωτόκολλο NSF P335 απέδειξαν ότι οι περισσότεροι
στεγνωτήρες χεριών είναι πολύ πιο αργοί από ό,τι ισχυρίζονται οι
κατασκευαστές τους, ενώ οι ισχυρισμοί τους για τις γρήγορες ταχύτητες
στεγνώματος δεν περιλαμβάνουν τη χρήση φίλτρων HEPA. Πολλοί χρήστες
εγκαταλείπουν την προσπάθεια όταν χρησιμοποιούν έναν αργό στεγνωτήρα
χεριών. Ωστόσο, η υγρασία στα χέρια συμβάλλει στη διάδοση έως και
1.000 φορές περισσότερων βακτηρίων σε σχέση με τα στεγνά χέρια.

Οι στεγνωτήρες χεριών της Dyson είναι οι ταχύτεροι
Οι δοκιμές με βάση το πρωτόκολλο NSF P335 έδειξαν ότι οι
στεγνωτήρες χεριών Dyson Airblade™ είναι πολύ γρήγοροι. Έως 30 λίτρα
αέρα το δευτερόλεπτο διοχετεύονται μέσω ανοιγμάτων πλάτους έως και
0,8 χιλιοστών. Με αυτόν τον τρόπο, στρώματα φιλτραρισμένου αέρα με
ταχύτητα έως και 690 χλμ/ώρα απομακρύνουν το νερό από τα χέρια,
στεγνώνοντάς τα γρήγορα και με υγιεινό τρόπο.

30 δευτ/τα

10 δευτ/τα 12 δευτ/τα 14 δευτ/τα

Χωρίς χρήση φίλτρου HEPA
στον βασικό εξοπλισμό

Με χρήση φίλτρου HEPA στον
βασικό εξοπλισμό

ω και 30 δευτ/τα

Με χρήση φίλτρου HEPA στον
βασικό εξοπλισμό

Με χρήση φίλτρου HEPA στον
βασικό εξοπλισμό
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Η τεχνολογία Airblade™ είναι η ταχύτερη
και πληροί τις προδιαγραφές υγιεινής.
Να γιατί:
Ψηφιακός κινητήρας Dyson V4
Φίλτρο HEPA
Στέγνωμα σε 10 με 14 δευτερόλεπτα.
Χωρίς συλλεκτήρα νερού
Αντιβακτηριδιακό πρόσθετο
Χωρίς θερμότητα
Λειτουργία χωρίς αφή

Η υγρασία στα χέρια συμβάλλει
στη διάδοση έως και 1.000 φορές
περισσότερων βακτηρίων και ιών
σε σχέση με τα στεγνά χέρια.1

Το υγιεινό στέγνωμα των χεριών είναι
εξίσου σημαντικό με το πλύσιμο
Τα βακτήρια και οι ιοί που
μεταφέρονται στις επιφάνειες μέσω
των χεριών μπορεί να έχουν αρκετές
ώρες διάρκεια ζωής. Έτσι, μπορεί να
μεταφερθούν και αλλού μέσω της
επαφής. Η υγρασία στα χέρια συμβάλλει
στη διάδοση έως και 1.000 φορές
περισσότερων βακτηρίων και ιών σε
σχέση με τα στεγνά χέρια.1 Γι‘ αυτό,
το κατάλληλο στέγνωμα των
χεριών είναι πολύ σημαντικό.
Στεγνωτήρες που πληρούν τις
προδιαγραφές υγιεινής
Οι στεγνωτήρες χεριών
Dyson Airblade™ χρησιμοποιούν
φίλτρα HEPA. Αιχμαλωτίζουν
το 99,95% των σωματιδίων αέρα
σε μέγεθος βακτηρίου που
βρίσκονται στις τουαλέτες. Συνεπώς,
στεγνώνουν τα χέρια σε λιγότερο από
14 δευτερόλεπτα χρησιμοποιώντας
καθαρότερο αέρα και όχι ακάθαρτο.
Τόσο ο στεγνωτήρας Dyson Airblade V
όσο και ο Dyson Airblade dB περιέχουν
αντιβακτηριδιακό πρόσθετο
που συμβάλλει στον περιορισμό
των βακτηρίων.
Οι στεγνωτήρες χεριών διαθέτουν
παγκόσμια πιστοποίηση από τον
HACCP International
Με πιστοποίηση HACCP International.
Οι στεγνωτήρες χεριών Dyson Airblade
dB και Dyson Airblade Tap φέρουν την
έγκριση του HACCP International ως
ασφαλείς από άποψη υγιεινής για
χώρους παρασκευής τροφίμων.

D. R. PATRICK, G. FINDON και T. E. MILLER: Η εναπομένουσα
υγρασία καθορίζει το επίπεδο διάδοσης βακτηρίων που
συνδέεται με την επαφή μέσω της αφής μετά το πλύσιμο
των χεριών, Epidemiol. Infect. (1997): 119, 319-325.

1
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Χαμηλό κόστος λειτουργίας
Οι στεγνωτήρες Dyson Airblade™ έχουν έως
και 80% μικρότερο λειτουργικό κόστος
σε σύγκριση με άλλους στεγνωτήρες χεριών
και έως και 98% μικρότερο λειτουργικό κόστος
από τις χειροπετσέτες.2

Άλλες μέθοδοι στεγνώματος χεριών μπορεί
να στοιχίζουν περισσότερο
Οι χειροπετσέτες απαιτούν συνεχή ανεφοδιασμό
και απόρριψη. Οι περισσότεροι συμβατικοί
στεγνωτήρες χεριών είναι αργοί. Επίσης, ενδέχεται
να καταναλώνουν πολλή ενέργεια.

1.460 €

αν το

2

€

257 €
αν το

40 €
αν το

2

2

2

31 €
αν το

Μέσο κόστος ρεύματος σε χώρες της ΕΕ έως τον Απρίλιο 2017.
Για τους υπολογισμούς, επισκεφθείτε την ιστοσελίδα www.dyson.co.uk/calcs

2

34 €
αν το 2
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Μεγαλύτερος περιβαλλοντικός αντίκτυπος
Οι στεγνωτήρες Dyson Airblade™ παράγουν
έως και 80% λιγότερο διοξείδιο του άνθρακα
σε σχέση με άλλους στεγνωτήρες χεριών και
έως και 81% λιγότερο από τις χειροπετσέτες.3

Μικρός περιβαλλοντικός αντίκτυπος
Οι στεγνωτήρες χεριών Dyson Airblade™ έχουν
μικρότερο περιβαλλοντικό αντίκτυπο σε ό,τι
αφορά στις εκπομπές άνθρακα και την
κατανάλωση ενέργειας.3 Είναι οι μοναδικοί
στεγνωτήρες χεριών με πιστοποίηση Carbon Trust.

17,1 g

3,7 g

CO2 αν στγνωα

3

16,8 g
CO2 αν στγνωα

CO2 αν στγνωα

3

3

3

3,3 g

CO2 αν στγνωα

3

3,6 g

CO2 αν στγνωα 3

Ο περιβαλλοντικός αντίκτυπος των ηλεκτρικών συσκευών και των χειροπετσετών μετρήθηκε από την Carbon Trust.
Οι υπολογισμοί πραγματοποιήθηκαν με τη βοήθεια του λογισμικού Footprint Expert Pro, βάσει της χρήσης του προϊόντος σε διάστημα
5 ετών και με χρήση σταθμισμένων μέσων όρων μεμονωμένων χωρών. Ο χρόνος στεγνώματος ανά προϊόν αξιολογήθηκε μέσω του DTM 769.
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ΟΙ ΧΕΙΡΟΠΕΤΣΕΤΕΣ ΕΧΟΥΝ
ΜΕΓΑΛΟ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΟ
ΑΝΤΙΚΤΥΠΟ
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ΤΟΣΟ ΛΟΓΩ ΤΩΝ ΔΕΝΤΡΩΝ ΠΟΥ ΚΟΒΟΝΤΑΙ,
ΟΣΟ ΚΑΙ ΛΟΓΩ ΤΗΣ ΧΗΜΙΚΗΣ ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑΣ
ΠΟΥ ΥΦΙΣΤΑΝΤΑΙ ΑΛΛΑ ΚΑΙ ΤΟΥ ΤΡΟΠΟΥ ΠΟΥ
ΑΠΟΡΡΙΠΤΟΝΤΑΙ, ΟΙ ΧΕΙΡΟΠΕΤΣΕΤΕΣ ΠΑΡΟΥΣΙΑΖΟΥΝ
ΥΨΗΛΟ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΟ ΑΝΤΙΚΤΥΠΟ.

1

2

5

6

ΑΠΟΨΙΛΩΣΗ ΔΑΣΩΝ
Τα δέντρα αποτελούν τη βασική πηγή
χαρτοπολτού για την παραγωγή των
χειροπετσετών. Η κοπή δέντρων
μπορεί να οδηγήσει σε
απώλεια οικότοπων.

ΠΑΡΑΔΟΣΗ ΚΑΙ ΑΝΕΦΟΔΙΑΣΜΟΣ
Οι χειροπετσέτες πρέπει να μεταφερθούν από
τη μονάδα παραγωγής στους διανομείς και
από εκείνους στους διευθυντές εγκαταστάσεων.
Αυτή είναι μια επαναλαμβανόμενη διαδικασία
που συνεπάγεται συνεχείς εκπομπές άνθρακα.

3

ΜΕΓΑΛΗ ΚΑΤΑΝΑΛΩΣΗ ΝΕΡΟΥ
Σε όλα τα στάδιά της, η παραγωγή
χειροπετσετών απαιτεί μεγάλες
ποσότητες νερού.

ΜΕΤΑΦΟΡΑ ΞΥΛΕΙΑΣ
Η ξυλεία πρέπει να μεταφερθεί
στη μονάδα παραγωγής χαρτιού.

ΑΠΟΡΡΙΜΜΑΤΑ
Μετά από τη χρήση, οι περισσότερες
χειροπετσέτες δεν ανακυκλώνονται.
Καταλήγουν σε πλαστικές σακούλες
απορριμμάτων που πρέπει
να αποθηκευτούν.

30%

ΤΩΝ
ΔΙΑΝΟ
ΜΕΩΝ
ΜΕΝΟΥ
ΑΔΕΙΟΙΝ

ΑΠΟΗ,
Σ
ΜΕΤΑΧΡΗΣ ΤΕΡΕ ΔΕΝ
ΤΗ ΣΣΟ
ΕΤΕΣ ΝΤΑΙ
ΠΕΡΙ
ΟΙ ΠΕΤΣ ΩΝΟ
ΧΕΙΡΟ ΚΥΚΛ
ΑΝΑ

4

ΧΗΜΙΚΗ ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑ
Στην παραγωγή χειροπετσετών
χρησιμοποιούνται χημικές ουσίες,
όπως το διοξείδιο του θείου.

7

ΑΠΟΡΡΙΨΗ ΜΕΤΑ ΑΠΟ ΤΗ ΧΡΗΣΗ
Μετά από τη χρήση τους,
οι χειροπετσέτες συλλέγονται και
απομακρύνονται ως απορρίμματα.

Συχνά
κατα λ , οι χειροπε
τ
υγειονήγουν σε χώ σέτες
αποτε ομικής ταφ ρους
φρών
ονται ής ή
.
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Πλεονεκτήματα που
μόνο οι στεγνωτήρες
χεριών Dyson Airblade™
σας εξασφαλίζουν.
Στέγνωμα σε 10 με
14 δευτερόλεπτα.
Υψηλές προδιαγραφές υγιεινής.
Φίλτρο HEPA στον
βασικό εξοπλισμό.
Μικρότερο λειτουργικό κόστος.
Μικρότερος περιβαλλοντικός
αντίκτυπος.
5ετής εγγύηση.

€

5
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5ετής εγγύηση.
Ασυναγώνιστη εξυπηρέτηση.
Διεξοδικές δοκιμές
Οι στεγνωτήρες Dyson Airblade™
είναι μηχανικά κατασκευασμένοι να
αντέχουν στο χρόνο. Έχουν υποβληθεί
σε αλλεπάλληλες δοκιμές αντοχής στη
χρήση και σε πραγματικές συνθήκες,
ώστε να διασφαλίζεται η ανθεκτικότητά
τους στην εντατική χρήση.
Εγγύηση
Χάρη σε αυτό το σύστημα δοκιμών,
όλα τα εξαρτήματα των στεγνωτήρων
Dyson Airblade™ συνοδεύονται
από 5ετή εγγύηση για ελαττώματα
υλικού και κατασκευής.
Μεταγοραστική υποστήριξη
Σε περίπτωση προβλήματος,
παρέχουμε υπηρεσίες επισκευής
και συντήρησης μέσω του δικτύου
μηχανικών και ανταλλακτικών
self-service της Dyson.
Έτσι διασφαλίζεται η μέγιστη
δυνατή ομαλότητα στη λειτουργία
της συσκευής και του χώρου σας.
Dyson Airblade dB
5 έτη για εξαρτήματα, 1 έτος για εργασία
Dyson Airblade V
5 έτη για εξαρτήματα, εύκολο self-service
Φυλλάδιο για τους στεγνωτήρες χεριών
Dyson Airblade Wash+Dry
5 έτη για εξαρτήματα και εργασία

5
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Ο στεγνωτήρας με τις υψηλότερες προδιαγραφές
υγιεινής είναι τώρα 35% πιο αθόρυβος.4

Κορυφαίος σχεδιασμός
«Οι στεγνωτήρες Dyson Airblade V διαθέτουν μοντέρνο και κομψό
σχεδιασμό που ταιριάζει απόλυτα στον χώρο του «The View from The Shard»,
του παρατηρητηρίου που δεσπόζει στην κορυφή ενός από τους ψηλότερους
ουρανοξύστες του Λονδίνου. Οι επισκέπτες μας σχολιάζουν θετικά την
ισχύ και την ταχύτητα των στεγνωτήρων. Είμαστε από τους πρώτους που
εγκατέστησαν αυτούς τους στεγνωτήρες - και είμαστε περήφανοι γι‘ αυτό.»
Sandy Clark,
Επιχειρησιακή διευθύντρια

35% πιο αθόρυβος.
Χάρη στον επαναπρογραμματισμένο
ψηφιακό κινητήρα και τις οπές
αέρα ακριβείας, οι δοκιμές έντασης
θορύβου δείχνουν ότι ο νέος
Dyson Airblade V είναι 35% πιο
αθόρυβος από τον προκάτοχο του.
Περισσότερος ελεύθερος χώρος.
Λιγότερος κόπος.
Με λεπτό, συμπαγή σχεδιασμό
που εξέχει μόλις 10 εκατοστά από
τον τοίχο, ο στεγνωτήρας χεριών
Dyson Αirblade V καταλαμβάνει
λιγότερο χώρο στην τουαλέτα. Χάρη
στον καινοτόμο σχεδιασμό του, μπορεί
να τοποθετηθεί και να απεγκατασταθεί
από τον τοίχο εύκολα σε περίπτωση που
χρειαστεί συντήρηση.
Για περισσότερες λεπτομέρειες σχετικά με
τα προϊόντα, επισκεφθείτε την ιστοσελίδα
www.gr.dyson.com για την Ελλάδα και
www.dyson.com.cy για την Κύπρο.

Με πιστοποίηση λειτουργίας
μειωμένου θορύβου
Ο βρετανικός οργανισμός περιορισμού του θορύβου
«Noise Abatement Society» έλεγξε και ενέκρινε τα επίπεδα
θορύβου και την ποιότητα του ήχου που παράγει ο στεγνωτήρας
χεριών Dyson Airblade V, απονέμοντάς του τη σήμανση λειτουργίας
μειωμένου θορύβου. Η σήμανση λειτουργίας μειωμένου
θορύβου αναπτύχθηκε για την αντιμετώπιση των ανησυχιών για τη
δημόσια υγεία σχετικά με τις ψυχολογικές και φυσιολογικές επιπτώσεις
του υπερβολικού ή διαπεραστικού θορύβου που παράγουν οι συσκευές.

4

Μείωση του θορύβου σε σύγκριση με τον αρχικό
στεγνωτήρα χεριών Dyson Airblade V.

Ο αρχικός στεγνωτήρας χεριών Dyson Αirblade V.
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Οι ταχύτεροι στεγνωτήρες χεριών με
τις υψηλότερες προδιαγραφές υγιεινής.

Gloucester Services
«Παρά το πλήθος των επιλογών,
η συνεργαζόμενη μονάδα μας χρησιμοποιεί
τους στεγνωτήρες Dyson Airblade™
για πάνω από 5 χρόνια και οι χρήστες
τους δηλώνουν πολύ ικανοποιημένοι.»
Joshua Jackson,
Διευθυντής εγκαταστάσεων

Γρήγορο στέγνωμα
Ο αρχικός στεγνωτήρας χεριών
Dyson Αirblade dB παράγει
φύλλα αέρα με ταχύτητα έως και
690 χλμ/ώρα. Αυτά απομακρύνουν
το νερό και από τις δύο πλευρές
των χεριών ταυτόχρονα,
στεγνώνοντάς τα σε μόλις
σε 10 δευτερόλεπτα.
Κατάλληλοι για χρήση στον
τομέα παρασκευής τροφίμων.
Ο στεγνωτήρας χεριών
Dyson Airblade dB φέρει την
έγκριση του HACCP International
ως ασφαλής από άποψη
υγιεινής για χρήση σε χώρους
παρασκευής τροφίμων.
Για περισσότερες λεπτομέρειες
σχετικά με τα προϊόντα,
επισκεφθείτε την ιστοσελίδα
www.gr.dyson.com για την Ελλάδα
και www.dyson.com.cy για
την Κύπρο.
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Η τεχνολογία στεγνώματος χεριών Airblade™
στη βρύση του νιπτήρα.

Coca-Cola London Eye
«Ως σύμβολο παγκόσμιας αναγνώρισης,
το London Eye οφείλει να ανταποκρίνεται σε υψηλές
απαιτήσεις ποιότητας και αυτό περιλαμβάνει
και τους χώρους των τουαλετών μας. Με τους
στεγνωτήρες Dyson Airblade Tap, το πετυχαίνουμε.»
Davey Barrett,
Διευθυντής Καλλιτεχνικών Υπηρεσιών
The London Eye

Πλύνετε και στεγνώστε τα χέρια σας στον νιπτήρα.
Ούτε σταγόνα στο πάτωμα
Χάρη στην ενσωμάτωση της τεχνολογίας Airblade™ στη βρύση,
μπορείτε να στεγνώσετε τα χέρια σας στον νιπτήρα σε μόλις
14 δευτερόλεπτα. Λιγότερο νερό στάζει στο πάτωμα γιατί δεν
χρειάζεται να απομακρυνθείτε από τον νιπτήρα με βρεγμένα χέρια.
Εξοικονομήστε χώρο στην τουαλέτα σας
Οι συμβατικοί τρόποι στεγνώματος καταλαμβάνουν πολύτιμο
χώρο στους τοίχους και το δάπεδο της τουαλέτας. Οι στεγνωτήρες
χεριών Dyson Airblade Wash+Dry αφήνουν αρκετό χώρο διαθέσιμο
για την εγκατάσταση πρόσθετων θαλάμων τουαλέτας ή άλλων
συστημάτων.
Για περισσότερες λεπτομέρειες σχετικά με τα προϊόντα,
επισκεφθείτε την ιστοσελίδα www.gr.dyson.com για την
Ελλάδα και www.dyson.com.cy για την Κύπρο.

Με πιστοποίηση λειτουργίας
μειωμένου θορύβου
Ο βρετανικός οργανισμός περιορισμού του θορύβου
«Noise Abatement Society» έλεγξε και ενέκρινε τα επίπεδα
θορύβου και την ποιότητα του ήχου που παράγει ο στεγνωτήρας
χεριών Dyson Airblade Wash+Dry, απονέμοντάς του τη σήμανση
λειτουργίας μειωμένου θορύβου. Η σήμανση λειτουργίας μειωμένου
θορύβου αναπτύχθηκε για την αντιμετώπιση των ανησυχιών για τη δημόσια
υγεία σχετικά με τις ψυχολογικές και φυσιολογικές επιπτώσεις
του υπερβολικού ή διαπεραστικού θορύβου που παράγουν οι συσκευές.
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Στεγνωτήρες χεριών Dyson Airblade™

Η σειρά

Μικρό μέγεθος

Τοίχου
Μεγάλο μέγεθος

Νικέλιο
Γκρι

Λευκό

Λευκό

Οι ταχύτεροι στεγνωτήρες χεριών με τις
υψηλότερες προδιαγραφές υγιεινής.
Στέγνωμα σε 10 δευτερόλεπτα.
Το φίλτρο HEPA αιχμαλωτίζει το 99,95% των
σωματιδίων μεγέθους βακτηρίου.

Με πιστοποίηση λειτουργίας μειωμένου
θορύβου.

Με πιστοποίηση NSF International.

Το φίλτρο HEPA αιχμαλωτίζει το 99,95% των
σωματιδίων μεγέθους βακτηρίου.

Με πιστοποίηση HACCP International για
χρήση σε χώρους παρασκευής τροφίμων
και ποτών.
Μόλις 40 € λειτουργικό κόστος ανά έτος.

2

Η τεχνολογία στεγνώματος χεριών
Airblade™ στη βρύση του νιπτήρα.

Ο στεγνωτήρας με τις υψηλότερες
προδιαγραφές υγιεινής είναι τώρα 35%
πιο αθόρυβος.1

Πλύνετε και στεγνώστε τα χέρια σας στον
νιπτήρα. Ούτε σταγόνα στο πάτωμα.
Με πιστοποίηση λειτουργίας μειωμένου
θορύβου.
Περισσότερος ελεύθερος χώρος.

Με πιστοποίηση NSF International.

Εξοικονόμηση νερού.5

Στέγνωμα σε 12 δευτερόλεπτα.
Μόλις 31 € λειτουργικό κόστος ανά έτος.

Μόλις 34 € λειτουργικό κόστος ανά έτος.2
2

Μικρό αποτύπωμα άνθρακα.

Μικρό αποτύπωμα άνθρακα.

Το φίλτρο HEPA αιχμαλωτίζει το 99,95% των
σωματιδίων μεγέθους βακτηρίου.

Μεγάλη ανθεκτικότητα.

Λεπτός σχεδιασμός, εξέχει μόλις
10 εκατοστά από τον τοίχο και δεν
χρειάζεται να τοποθετηθεί σε εσοχή.

Με πιστοποίηση HACCP International για
χρήση σε χώρους παρασκευής τροφίμων
και ποτών.

Λειτουργία χωρίς αφή.

Με αυτόματο σύστημα έκπλυσης που
ενεργοποιείται κάθε 24 ώρες - συμβάλλει
στη μείωση της στασιμότητας του νερού.

Λειτουργία χωρίς αφή.
Με αντιβακτηριακό πρόσθετο.

Εύκολη συντήρηση. Ασφαλής αποσύνδεση.
Με αντιβακτηριακό πρόσθετο.

Μικρό αποτύπωμα άνθρακα.3
Στέγνωμα σε 14 δευτερόλεπτα.
Ο περιβαλλοντικός αντίκτυπος των ηλεκτρικών συσκευών και των χειροπετσετών
μετρήθηκε από την Carbon Trust. Οι υπολογισμοί πραγματοποιήθηκαν με τη βοήθεια
του λογισμικού Footprint Expert Pro, βάσει της χρήσης του προϊόντος σε διάστημα
5 ετών και με χρήση σταθμισμένων μέσων όρων μεμονωμένων χωρών. Ο χρόνος
στεγνώματος ανά προϊόν αξιολογήθηκε μέσω του DTM 769.
5
Για τον υπολογισμό της μείωσης του νερού συγκρίθηκε ο στεγνωτήρας χεριών
Dyson Airblade Tap με διαχυτήρα αέρα κανονικής ροής 4 λίτρων/λεπτό με τον
Dyson Airblade Wash+Dry με διαχυτήρα αέρα 1,9 λίτρων/λεπτό.
3

Η σήμανση για το αποτύπωμα άνθρακα (Carbon) αποτελεί εμπορικό σήμα της Carbon Trust.
Το σήμα πιστοποίησης του HACCP International για προϊόντα κατάλληλα για τρόφιμα αποτελεί σήμα κατατεθέν του HACCP International.
Ο HACCP International έχει πιστοποιήσει τα προϊόντα της Dyson βάσει των συνιστώμενων προϋποθέσεων εγκατάστασης και λειτουργίας. Η σήμανση
μειωμένου θορύβου (Quiet Mark) αποτελεί σήμα κατατεθέν του βρετανικού οργανισμού περιορισμού του θορύβου «Noise Abatement Society».
1
2

Μείωση του θορύβου σε σύγκριση με τον αρχικό στεγνωτήρα χεριών Dyson Airblade V.
Μέσο κόστος ρεύματος σε χώρες της ΕΕ έως τον Απρίλιο 2017: Για τους υπολογισμούς, επισκεφθείτε την ιστοσελίδα www.dyson.co.uk/calcs

Φωτισμός

Στεγνωτήρες χεριών

Ποιότητα αέρα

Ανακαλύψτε τι μπορεί να κάνει η τεχνολογία
Dyson για την επιχείρησή σας.
www.gr.dyson.com για την Ελλάδα και www.dyson.com.cy για την Κύπρο

Προσωπική περιποίηση

