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cena netto
cena brutto

530,00 zł
651,90 zł

Suszarka Impeco Turboblast w obudowie ze stali nierdzewnej to o 50% mocniejsza.
jednostka niż inne konwencjonalne suszarki o podobnej budowie. Jeden z
najpopularniejszych modeli na rynku - często spotykany na stacjach benzynowych i w
budynkach użyteczności publicznej. Posiada mocny silnik szczotkowy o mocy 2300 W i
mechanizm ogrzewający powietrze, co sprawia, że suszarka dmucha mocnym
strumieniem ciepłego powietrza. Obudowa jest wykonana z wysokiej jakości stali
nierdzewnej 304; suszarka jest w dużym stopniu odporna na uderzenia, zadrapania czy
odkształcenia spowodowane niewłaściwym użytkowaniem urządzenia. Jest to więc
model idealny do miejsc o przeciętnym lub dużym zatłoczeniu, w których istnieje ryzyko
uderzenia czy innego wandalizmu. Suszarka jest dostarczana z kablem zasilającym i
wtyczką, zaleca się również montaż przez osobę z uprawnieniami bezpośrednio do
instalacji elektrycznej, nie powoduje to utraty gwarancji, a gwarantuje większe niż przez
wtyczkę bezpieczeństwo użytkowania

cena netto
cena brutto

370,00 zł
455,10 zł

Suszarka TurboBlast ABS to nowoczesna suszarka do rąk w obudowie z plastiku ABS
w kolorze stalowym. Model wyposażony został w identyczny silnik jak TuboBlast Silver,
dzięki plastikowej obudowie pozwala jednak znacznie zredukować cenę zakupu.
Doskonale pasuje do stalowych elementów wyposażenia toalety. Niższa cena niż w
analogicznych modelach w obudowie stalowej – doskonała alternatywa dla chcących
zaoszczędzić na koszcie zakupu suszarki. Krótki czas suszenia gwarantowany przez
mocny silnik o mocy 2300 W i grzałkę – suszarka dmucha mocnym, ogrzewanym
powietrzem, susząc dłonie w czasie kilkunastu sekund.
Suszarka jest ekonomiczną wersją modelu TurboBlast Silver - zamontowany w niej
silnik to dokładnie ten sam model, który mieści w sobie stalowa wersja tej suszarki.
Włączana bezdotykowo – umieszczona u dołu fotokomórka uruchomi dmuchawę, gdy
tylko podstawimy pod nią dłonie.
Plastik, z którego wykonana jest obudowa, doskonale imituje stal szczotkowaną - ma
aksamitne wykończenie, na którym znacznie słabiej widać brud i ślady palców.
Suszarka wyposażona w kabel zasilający i wtyczkę.

cena netto
cena brutto

160,00 zł
196,80 zł

Suszarka do rąk Breeze to podstawowy model w ofercie Impeco – elegancki,
higieniczny egzemplarz wykonany z białego plastiku ABS odpornego na zarysowanie i
uderzenia.Przeznaczona do miejsc o niewielkim natężeniu ruchu, takich jak małe biura,
restauracje. Suszarka niewielkich rozmiarów, doskonale nadaje się do miejsc z
niewielką wolną przestrzenią. Wyposażona w szczotkowy silnik o mocy 2000 W i
grzałkę. Tłoczone przez obracające się wewnątrz silnika szczotki powietrze jest
ogrzewane przez zamontowaną w urządzeniu grzałkę – dzięki temu urządzenie suszy
dłonie przyjemnym, ciepłym powietrzem.
Suszarka jest dyskretna, higieniczna, kształt obudowy to jeden z najpopularniejszych
modeli na rynku. To model, który można napotkać w dziesiątkach miejsc na całym
świecie.Suszarka bezdotykowa – włącza się automatycznie po podstawieniu dłoni,
dmuchając przyjemnym, ciepłym powietrzem. Jeden z najcichszych modeli na rynku –
głośność suszarki to ok. 55 dB, doskonale nadaje się do toalet w firmach, urzędach,
biurach czy szkołach – dźwięk, jaki wydaje, nie będzie zakłócał normalnej pracy
znajdujących się w sąsiednich pomieszczeniach ludzi

