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Higieniczne i ekonomiczne
suszarki do rąk

SUSZARKI DO RĄK

› ULTRONIC

› 

›
›
›

Alternatywa dla ręczników

Bezdotykowe suszenie

Atrakcyjny wygląd

HTE, HTT



Ultronic SUltronic S|W
› Suszy dłonie powietrzem o prędkości około 300 km/h.
› Poziom hałasu 82 dB(A).
› Obudowa wykonana z odlewu aluminiowego 

w kolorze białym lub w szczotkowanej stali nierdzewnej.
› Prosty montaż.
› Łatwa instalacja na ścianie, proste zastąpienie starszych

modeli suszarek STIEBEL ELTRON.
› Wyprodukowana w Niemczech.
› Laureatka prestiżowej nagrody za wzornictwo: „iF product design award 2012“.

  Korzyści dla Twojej firmy

› Wyjątkowo szybki czas suszenia poniżej 15 sekund.

› Eleganckie, ponadczasowe wzornictwo idealnie pasuje 

do każdej łazienki.

› Energooszczędna i przyjazna dla środowiska.

› Higieniczna, bezdotykowa praca.

› Nie wymaga dodatkowych nakładów.

Wymierne korzyści | Suszarka do rąk Ultronic to najnowsze osiągnięcie w segmencie  
suszarek dużych wydajności. Urządzenie wyróżnia się potężnym, silnie skoncentrowanym 
strumieniem powietrza o prędkości ponad 300 km/h, który wysusza dłonie w czasie krótszym 
niż 15 sekund. Ta wysoka prędkość powietrza redukuje wilgoć z powierzchni dłoni niczym 
chusteczki osiągając najwyższe oceny w efektywności energetycznej. Przyczyny tego leżą  
w znacznie krótszym czasie suszenia, kontroli pracy poprzez czujniki na podczerwień, niskim 
poborze mocy: tylko 0,91 kW.

Nowoczesny wygląd i wielokrotnie nagradzana obudowa jest wykonana z aluminium  
w kolorze białym. Dla wymagających jest również dostępna wersja ze stali nierdzewnej.
Zwarta konstrukcja nie tylko redukuje optycznie bryłę urządzenia w pomieszczeniu. Zapewnia 
także wysoki poziom odporności na celowe uszkodzenia czy przypalenia suszarki papierosami. 

Najnowsza generacja
suszarek do rąk.



HTT 5 SM

HTE 4 i HTT 4 WS

HTT 5 AM

HTE 5 i HTT 5 WS

Zastosowanie komercyjne 02 | 03

HTE 4 i HTE 5
› Moc grzewcza 1800 W.
› Przepływ powietrza 146 m3/h.
› Poziom hałasu 54 dB(A).

HTT 4 i HTT 5 turbotronic
› Moc grzewcza 2500 W.
› Przepływ powietrza 250 m3/h.
› Poziom hałasu 68 dB(A).

HTT 4 i HTE 4 
› Obudowa z tworzywa sztucznego odpornego na uderzenia.
› Kolor bieli alpejskiej.

HTT 5
› Obudowa wykonana z odlewu aluminium.
› Warianty kolorystyczne: biały (WS), srebrny metalik (SM) i antracyt metalik (AM).

  Korzyści dla Twojej firmy

› Krótki czas suszenia dłoni.

› Niskie koszty eksploatacyjne.

› Higieniczna, bezdotykowa praca.

› Nie wymaga dodatkowych nakładów.

› Niemiecka jakość produkcji.

Pracują powietrzem | Suszarki HTE i HTT są przeznaczone dla hoteli, gastronomii, przemysłu, 
budynków administracji publicznej. Przez swoje innowacyjne wzornictwo stanowią nowy 
akcent w łazienkach. Higieniczna i ekonomiczna eksploatacja jest możliwa dzięki elektronice 
zbliżeniowej na podczerwień, która steruje w sposób bezdotykowy włączeniem i wyłączaniem 
suszarki, gdy dłonie znajdują się w odległości 6 do 12 cm. Zalety suszarek HTE4, HTE5, HTT 
są więc niepodważalne: błyskawiczne, bezdotykowe włączanie dzięki zastosowaniu nowo-
czesnych układów elektronicznych gwarantuje oszczędność energii oraz cichą i wydajną 
pracę urządzenia. Równie szybko suszarka wyłącza się, gdy ręce zostaną wycofane ze strefy 
działania czujnika. Dzięki temu zużywana jest tylko niezbędna ilość energii. Bezdotykowa  
i wyjątkowo cicha praca zapewnia maksimum higieny i komfortu w każdej łazience. 
Wysokojakościowa, odporna na uderzenia i na promieniowanie ultrafioletowe obudowa  
z tworzywa sztucznego lub z mocnego aluminium opiera się nawet najbardziej brutalnej  
rzeczywistości. Niebagatelną zaletą jest również sprawdzona w polskich warunkach  
bezkonkurencyjnie niska awaryjność urządzenia: po roku intensywnej eksploatacji poniżej 1 ‰ 

Więcej komfortu dla klientów.
Więcej zysku dla Ciebie.
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STIEBEL ELTRON POLSKA SP. Z O.O. | UL. DZIAŁKOWA 2 | 02-234 WARSZAWA

TEL. 22 609 20 30 | E-MAIL: BIURO@STIEBEL-ELTRON.PL | WWW.STIEBEL-ELTRON.PL


