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Tak się suszy ręce w XXi wieku

Suche ręce w mgnieniu oka
W miejscach, gdzie wielu ludzi myje sobie ręce, zwykłe rolki 
tekstylne lub ręczniki papierowe szybko przestają spełniać 
swoją rolę. Znacznie lepszym rozwiązaniem jest Jet Towel 
firmy mitsubishi Electric. Zwłaszcza w bardzo uczęszczanych 
miejscach spełnia on w nowatorski sposób najwyższe wyma-
gania względem higieny, komfortu i oszczędności zasobów.

Oryginał
Jet Towel został w swojej zasadniczej formie wynaleziony już 
w 1993 r. — i to przez firmę mitsubishi Electric. Od samego 
początku jest on konsekwentnie dopracowywany. W ten 
sposób stał się wzorcem, który imponuje przemyślaną funkc-
jonalnością.

Zawsze pasujące rozwiązanie 
istnieją trzy serie Jet Towel, znajdujące zastosowanie ze wzglę-
du na różne potrzeby i miejsca użycia: Jet Towel Slim można 
montować do ściany lub opcjonalnie na stojaku. W razie  
szczególnych wymagań można wybrać kompaktowy model  
Jet Towel mini do montażu ściennego z miską ociekową oraz 
Jet Towel Smart o minimalistycznej stylistyce.

Wybór na rZEcZ OSZcZędnOści ZaSObóW

Jet Towel Slim biały Jet Towel Slim ciemnoszary Jet Towel Slim srebrny Jet Towel Smart srebrny Jet Towel Mini białyJet Towel Smart biały
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Jet Towel suszy ręce dokładnie i błyskawicznie, samym silnie skoncentrowanym strumieniem powietrza. daje to wiele korzyści 
zarówno właścicielowi, jak i użytkownikom:
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proste jak ręcznik — 
tylko znacznie lepsze

+ 1. Ekonomia
Eksploatacja Jet Towel stanowi ułamek wydatków na ręczniki papierowe lub rolki tekstylne. Jego zakup 
opłaca się zatem nawet przy relatywnie małej liczbie suszeń dziennie. przykładowa kalkulacja znajduje 
się na sąsiedniej stronie. 

2. Higiena i wygoda
Jet Towel najbardziej docenią rzecz jasna sami użytkownicy: suszy on ręce cicho i bezdotykowo. Obsłu-
guje się go intuicyjnie, jest pokryty powłoką antybakteryjną i  sprawia, że w  pomieszczeniu robi się 
czysto i przyjemnie, co spodoba się klientom i pracownikom, a także osobom zajmującym się serwisem 
i konserwacją.

3. Łatwość czyszczenia i serwisowania
Jet Towel jest łatwy w czyszczeniu. Jego filtr powietrza szybko się czyści, a zbiornik ociekowy opróżnia 
kilkoma ruchami ręki. Jest to znacznie mniej pracochłonne niż napełnianie podajnika ręczników papie-
rowych czy wymiana rolek tekstylnych, zatem pozwala zaoszczędzić cenny czas pracy administracji 
i służb porządkowych.

4. Oszczędność zasobów
Jet Towel skutecznie suszy ręce. nie ma potrzeby ich dosuszania, nie zużywa się ręczników papie-
rowych i  nie powstają związane z  nimi odpady. Oznacza to oszczędność zasobów w  myśl zasady 
zrównoważonego rozwoju.

Suszarka do rąk Jet Towel otrzymała certyfikat najwyższej klasy 
od NSF, niezależnego, renomowanego instytutu badawczego, 
specjalizującego się w kwestiach bezpieczeństwa i higieny 
pracy, który jest akredytowany przy amerykańskim komitecie 
normalizacyjnym (NSF/ANSI 169).

ZaLETy W SkróciE



dzięki Jet Towel oszczędzasz bez uszczerbku na gościnności i  higienie. koszty energii elektrycznej na każde suszenie 
 wynoszą ułamek tego, ile by trzeba było wydać na ręczniki papierowe lub tekstylne. Oznacza to, że im częściej Jet Towel jest 
używany, tym więcej się na tym zyskuje.
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koszty schną tak szybko, 
jak ręce

Jet Towel eliminuje także takie składniki kosztów, jak koszty 
transportu ręczników papierowych lub rolek i ich ewentualnego 
magazynowania, a także koszty robocizny związane z napełni-
aniem podajników i wynoszenia odpadów.

na stronie www.jet-towel.de/kostenrechner można z  łat-
wością utworzyć własną przykładową kalkulację i ustalić, ile 
można potencjalnie zaoszczędzić.

cena prądu

0,25 EUr/kWh

częstotliwość użytkowania

Wysoki (400 suszeń dziennie)

czas suszenia

Tryb coysokiej: 11 s

Liczba dni roboczych

30 dni miesięcznie

model

Jet Towel Slim JT-Sb216JSH *

Przykładowe obliczenie

Jet Towel Slim  
JT-SB216JSH *

miesięczne koszty 
eksploatacji
13,60 EUR

roczne koszty eks-
ploatacji
163,23 EUR

Zużycie prądu
54,41 kWh/miesiąc 
652,92 kWh/rok

Konwencjonalna 
suszarka do rąk

miesięczne koszty 
eksploatacji
27,93 EUR

roczne koszty eks-
ploatacji
335,16 EUR

Zużycie prądu**
111,72 kWh/miesiąc
1 340,60 kWh/rok
**  Zużycie energii: 2500 W 

czas suszenia: 25 s

Ręcznik papierowy

miesięczne koszty 
eksploatacji
240,00 EUR

roczne koszty eks-
ploatacji
2 880,00 EUR

cena papieru
0,01 EUR/pojedy- 
nczy kawałek
2 listki na jedno 
suszenie

* z włączoną grzałką



Jet Towel Slim: 
świeży powiew dla każdej łazienki
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Ekonomia, higiena i ergonomia Jet Towel Slim stanowi pod każdym względem dopracowane, nowatorskie rozwiązanie suszenia 
rąk na najwyższym poziomie. Sprawia, że łazienka zachowuje czystość, a dzięki eleganckiej stylistyce nadaje się do montażu 
w najbardziej reprezentacyjnych wnętrzach.

Wysokie właściwości ergonomiczne
po obu stronach strefy suszenia znajdują się duże wycięcia 
umożliwiające wkładanie do niej rąk pod wygodnym kątem. 
podczas wyjmowania wilgoć jest skutecznie ściągana z  rąk 
i zbierana.

Prostota czyszczenia
Otwarte boki umożliwiają także szybkie i  łatwe czyszczenie. 
Obszar odpływowy uformowano jako jeden ciąg bez spojeń, 
w których mógłby się zbierać brud. Odpływ wody odbywa się 
bez typowych w takich urządzeniach węży, zatem obszar ten 
można dokładnie wytrzeć, zdejmując bez trudu poszycie 
boczne. 

Higieniczna budowa
Wszystkie powierzchnie są pokryte powłoką antybakteryjną. 
ponadto całą obudowę można czyścić spirytusowymi pre-
paratami dezynfekcyjnymi. Silny nacisk położono ponadto na 
czystość powietrza zasilającego: sposób umieszczenia otworu 
zasysania uniemożliwia przedostawanie się do kanału kropli 
wody oraz powietrza z bezpośredniego otoczenia rąk. 

Procedura suszenia rąk 

1  Włożyć ręce poprzez otwarte boki

2  do strefy suszenia,

3  i powoli podnosić,

4  aż do wyjęcia ich z suszarki Jet Towel.

5   Wykonywać kroki 1–4 tyle razy, aby osiągnąć 
 wymaganą suchość.

JET TOWEL SLim

2 3 41



Bezdotykowe uruchamianie i zatrzymywanie
U góry i  u dołu strefy suszenia znajdują się czujniki, które 
powodują automatyczne włączenie Jet Towel w  momencie 
włożenia i  jego wyłączenie w  momencie wyjęcia ręki. 
rozmieszczenie czujników jest tak pomyślane, aby skutecznie 
wykrywały także ręce dzieci i innych osób, które nie są w sta-
nie głęboko sięgnąć do suszarki, np. osób niepełnosprawnych.

Szybkość i skuteczność
dzięki nowatorskim falistym dyszom rozprowadzającym 
 powietrze Jet Towel wytwarza silny, a zarazem jednostajny 
strumień powietrza, który znakomicie suszy, a zarazem nie 
wytwarza zbyt dużo hałasu.

Trwały napęd 
W odróżnieniu od innych elektrycznych suszarek do rąk Jet 
Towel wyposażony jest w stałoprądowy silnik bezszczotkowy, 
który wyróżnia się wysoką trwałością. Urządzenie jest w stanie 
przez wiele lat skutecznie działać, nie zużywając się.
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Jet Towel Slim biały Jet Towel Slim ciemnoszary Jet Towel Slim srebrny



Jet Towel Smart: 
designerska wersja kompaktowa
gdziekolwiek na małej przestrzeni estetyka musi współgrać z higieną i komfortem, tam świetnie sprawdzi się Jet Towel Smart. 
ponieważ nie zawiera on pojemnika ociekowego na pryskającą wodę, znakomicie nadaje się dla uczęszczanych miejsc, gdzie 
łazienki są stale w użyciu, jak bary szybkiej obsługi, hale targowe czy obiekty sportowe. Jako urządzenie ścienne o bardzo 
małych rozmiarach odznacza się wszystkimi zaletami suszarki Jet Towel umieszczonymi w obudowie, która harmonijnie pasuje 
do każdego wnętrza.

Design godny naśladowania 
dzięki nowoczesnemu, minimalistycznemu wyglądowi Jet 
Towel Smart idealnie pasuje do każdego stylu architekto- 
nicznego. niewielkie wymiary sprawiają, że można go zamon-
tować nawet w ciasnym pomieszczeniu. Ukośne powierzchnie 
uniemożliwiają używanie go jako półki. dzięki temu zachowuje 
swój pierwotny wygląd podczas codziennego użytkowania.

Trwałość i solidność
Jet Towel Smart skonstruowano z  naciskiem na trwałość: 
suszarkę wyposażono w solidny silnik, który wytrzyma wiele lat 
pracy. Jej stabilne pokrywy z metalu i całkowicie zamaskowa-
ne łączniki chronią dodatkowo przed aktami wandalizmu. 

Czystość i higiena na poziomie ideału
Z myślą o higienie wszystkie powierzchnie Jet Towel Smart są 
w  całości pokryte powłoką antybakteryjną, którą w  dodatku 
można czyścić preparatami spirytusowymi. Wymiana filtra  
przebiega szybko i łatwo, a jego czyszczenie wcale nie wymaga  
demontażu urządzenia.

Jeszcze korzystniejsza finansowo wersja 
Jet Towel Smart Lite
Suszarka ta jest także dostępna w  jeszcze bardziej eko-
nomicznej wersji Jet Towel Smart Lite. Strumień powietrza nie 
jest w niej podgrzewany. W konsekwencji zużywa ona mniej 
energii, co przekłada się na jeszcze niższe koszty eksploatacji 
w  przeliczeniu na jedno suszenie. Także koszty zakupu tej 
wersji są niższe, ponieważ jej pokrywy są wykonane z tworzywa 
sztucznego odpornego na uderzenia.
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Jet Towel Smart jest seryjnie produkowany w kolorze srebrnym i białym
(Jet Towel Smart Lite jest standardowo dostępny w kolorze białym)

JET TOWEL SmarT



Dowolny kolor obudowy na zamówienie
Zarówno Jet Towel Smart, jak Jet Towel Smart Lite można 
zamówić w  dowolnym kolorze obudowy i  z własnym logo. 
Umożliwia to dodatkową swobodę aranżacji wnętrza i pozwala 
bezproblemowo dopasować suszarkę do ambitnych koncepcji 
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architektonicznych. indywidualne adaptacje są realizowane od 
pewnej minimalnej liczby zamówionych sztuk. W celu uzyskania 
dalszych informacji należy zwrócić się do partnera mitsubishi 
Electric lub bezpośrednio do firmy mitsubishi Electric.
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Jet Towel mini: 
mały i skuteczny w każdej sytuacji
Jeśli w obszarach o wysokich wymaganiach względem higieny jest mało miejsca, jako wybór nasuwa się Jet Towel mini. Jest on 
na tyle mały, że można go przymocować do ściany nad blatem umywalkowym. Wystarczy zatem nawet niewielka nisza, aby 
cieszyć się w łazience komfortem prawdziwej suszarki Jet Towel.

Niewielkie wymiary, duże zalety
dzięki szybkiemu rozruchowi silnika Jet Towel mini jest natych-
miast gotowy do działania. Suszy ręce skutecznie i całkowicie 
bezdotykowo. Wbudowany pojemnik ociekowy zbiera całą 
niepotrzebną wodę. Wszystkie części stykające się z  wodą 
pokryte są powłoką antybakteryjną, a  całą obudowę można 
czyścić spirytusowymi preparatami dezynfekcyjnymi.

Długodystansowiec o wysokiej efektywności
Także Jet Towel mini odznacza się niskimi kosztami eks- 
ploatacji. Jego silnik stałoprądowy działa energooszczędnie 
i cicho. Wytwarza równomierny strumień powietrza o rewela-
cyjnej skuteczności suszenia. Jet Towel mini może pracować 
w wydajnym trybie wysokim lub oszczędnym standardowym. 
ponadto we własnym zakresie można włączać lub wyłączać 
ogrzewanie strumienia powietrza. pozwala to na dostosowanie 
urządzenia do indywidualnych potrzeb. 

Jet Towel Mini biały

JET TOWEL mini



Wyraźnie lepsze działanie: 
Jet Towel w akcji
bezdotykowe szybkobieżne suszarki do rąk zdobywają coraz więcej zwolenników. Jeśli komuś zależy na dopracowanej 
 koncepcji w  tym względzie, powinien zdecydować się na Jet Towel firmy mitsubishi Electric. dzięki zróżnicowaniu swoich  
silnych stron modele Jet Towel Slim, Smart i mini znakomicie wywiązują się ze swojej roli w wielu zakresach zastosowania:

Wybrane referencje są opisane na stronie www.jet-towel.de/referenzen.
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ZakrESy ZaSTOSOWania

Hotele i restauracje

Szkoły i uczelnie Centra handlowe

Biurowce i urzędy Stadiony i centra kongresowe

Toalety publiczne
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