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Håndtørrere – Design, besparelse og effektivitet 

 

Pure Solution Aps -  

Din professionelle leverandør af energibesparende håndtørrere 

www.PureSolution.dk  
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Veltia Håndtørrer 
 

Jet-teknologi indenfor håndtørring.  

Effektiv og besparende 

 

• Kabinet i slagfast ABS plast 

• Findes i 10 flotte farver 

• 3 års driftsgaranti  

• Produceret i Europa  

• Tørretid ca. 12 sekunder 

• Wattforbrug kun 1760 watt 

• Opsamling af vand i bunden 

• Intet varmelegeme 

• Rengøringsvenlig 

• Omkostning pr. tørring under 0,01 kr.  

 

Exp'Air Håndtørrer – Hands In 

 
Unik revolutionerende håndtørrer nyhed.  

Smart, effektivt, hygiejnisk og besparende  

 

• Robust kabinet i alu  

• Opsamling af vand i bunden – Intet vand på gulvet 

• 3 års driftsgaranti  

• Tørretid 10 - 15 sekunder 

• Wattforbrug kun 1200 watt 

• Intet varmelegeme  

• Lufthastighed på 600 km/t !  

• Rengøringsvenlig 

• Antibakteriel overflade – Forhindrer bakterieudvikling  

• Dimensioner: 34x43x23,4 cm. = b/h/d 

• Omkostning pr. tørring under 0,0050 kr.  

 

Er du til lynhurtig tørretid og lavt el-forbrug ?  

Så kig her... 
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I-Flow Håndtørrer 

 
Ekstrem robust og effektiv – lavt el-forbrug og hurtig tørretid  

 

• Robust kabinet i stål  

• Findes i blank stål, mat børstet eller hvid  

• 3 års driftsgaranti  

• Tørretid 10 - 15 sekunder 

• Varmelegeme som kan slukkes og tændes efter behov 

• Wattforbrug kun 500 watt med kold luft og 1800 med varm 

luft 

• Lufthastighed på 200 km/t  

• Rengøringsvenlig 

• Dimensioner: H:325 mm. B:295 mm. D:171 mm. 

• Omkostning pr. tørring kun ca. 0,0023 kr. (kold luft)   

 

AirForce Håndtørrer 

 
Lynhurtig tørretid – Antibakteriel belægning  

 

• Hærværkssikker – kabinet i alu 

• Specielle luftdyser som giver en super effektiv tørring 

• Antibakteriel belægning  

• Leveres i børstet alu, sort eller hvid 

• 5 års garanti 

• Tørretid kun 12 sekunder 

• Wattforbrug kun 1100 watt 

• Kompakt størrelse: H:27,2 x B:22,6 x D:16,5 cm H/B/D. 

• Omkostning pr. tørring kun ca. 0,0045 kr.  
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BioDrier Eco 

 

Hurtig tørretid og lavt el-forbrug 

 

• Hærværkssikker – kabinet i alu 

• Tørretid kun ca. 12 – 15 sekunder 

• Leveres i hvid eller sølv 

• Wattforbrug kun 900 watt 

• Kompakt størrelse: H:30 x B28 x D:17,5 cm  

• Omkostning pr. tørring kun ca. 0,0037 kr.  

 

 

 

E-Flow Tornado 

 
Effektiv Jet-Håndtørrer til en rigtig fornuftig pris  

  

• Slagfast kabinet i abs plast 

• Tørretid ca. 12 sekunder 

• Lufthastighed på 300 km/t !  

• Kun 1750 watt forbrug 

• Mulighed for HEPA filter 

• Vandet bliver opsamlet i en beholder 

• Mulighed for duft 

• Findes i sølv og hvid 

• 3 års garanti 

• Produceret i Europa  

• H:65 cm. B:30 cm. D:23 cm. 

• Omkostning pr. tørring under 0,01 kr.  

 

Er du til lynhurtig tørretid og lavt el-forbrug ?  

Så kig her... 
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      Hvorfor skal du vælge EcoFlow Håndtørreren ?  

 

       Ekstremt effektiv – Lavt forbrug – Billig indkøbspris  

  

• Ny type håndtørrer hvor man kan vælge mellem 2 forskellige dyse-

systemer.  

• Intet varmelegeme -  

Luften opvarmes af motoren = færre bakterier og mindre vedligehold.  

• Giver dig en markant besparelse uanset om du idag har papir eller 

traditionelle håndtørrere.  

• Vælg mellem 1100 watt motor eller 550 watt.  

• Hærværkssikker kabinet i støbt aluminium. 

• HEPA-filter som renser luften for bakterier.  

• Lufthastighed på 300 km/t ! (1100 watt version).  

• Tørretid ca. 10 – 12 sekunder (1100 watt version).  

• Findes i en flot børstet mat alu, hvid alu eller slagfast plast. 

• Produceret i Italien af Vama der har 30 års erfaring.  

• Omkostning pr. tørring kun ca. 0,0045 kr. (1100 watt). 

• Kompakt størrelse: H:28,5 X B:22,1 X 15,7 cm. 

Vælg den type dyse du bedst synes om 

Dyse-hul eller Jet-Blad ? 

            EcoStream                         EcoFlow 

EcoFlow – Håndtørrer  

 

Endelig en energi-besparende håndtørrer der tørrer dine hænder effektivt - 

og som har indbygget filter som renser luften.  

 

Hepa-Filter –  
Slip for bakterier !  
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BioDrier – Executive  

 
Toppen af Jet-håndtørrere – lækkert design – Hurtig tørretid  

  

• Ny besparende motor på kun 1200 watt. 

• HEPA-filter som renser luften for bakterier  

• Vandet opsamlet i bunden  

• LED lampe indikerer når beholderen skal tømmes  

• Tørretid ca. 10 - 12 sekunder  

• Findes i 4 flotte farver 

• Mulighed for lugtfjerner i maskinen  

• Omkostning pr. tørring kun ca. 0,0050 kr. 

• Mål: L660 mm - B330 mm - D230 mm  

 

Skal designet have et ekstra løft ? 

Så tag et kig på disse modeller ... 

Proox ® Design - Håndtørrer  

 
Arkitekttegnet og meget effektiv –  

Dit nye design til dine toiletter og badrum  

  

• Super besparende – Kun 1000 watt totalforbrug  

• Har vundet IF Product Design Award  

• Lynhurtig tørretid på kun 10 – 12 sekunder 

• Findes i børstet rustfri stål på hele 1,5 mm. eller 

sort eloxeret alu på hele 3 mm.  

• Ekstrem høj kvalitet 

• Sensorens følsomhed kan justeres  

• Omkostning pr. tørring kun ca. 0,0045 kr. 

• Mål: B300 x H185 x D141 mm 

 

Bemærk at denne model er en del af en hel badrums-serie i 

samme flotte design. Forespørg på hele vores Proox katalog.   
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One - Håndtørrer 

 
Den mest støjsvage på markedet – Robust og effektiv 

  

• Ekstrem støjsvag – perfekt til kontorer, skoler osv. 

hvor støj kan være et problem 

• Hærværkssikker kabinet i kraftig stål  

• Tørretid ca. 20 sekunder 

• Kun 1450 watt forbrug 

• Findes i rustfri stål, hvid eller sort 

• 5 års garanti 

• Omkostning pr. tørring under 0,02 kr.  

 

 

Unik - Håndtørrer 

 

Meget støjsvag og tilmed billig i indkøb   

  

• Ekstrem støjsvag – perfekt til kontorer, skoler, 

børnehaver osv. hvor støj kan være et problem 

• Kabinet i slagfast abs-plast 

• Tørretid ca. 20 sekunder 

• Indbygget varmelegeme  

• Kun 1850 watt forbrug 

• Findes i sølv eller hvid  

• 3 års garanti  

• Produceret i EU – Høj kvalitet  

• Omkostning pr. tørring under 0,03 kr.  

 

Er du bekymret for støj fra håndtørrerne ? 

Så kan vi også  hjælpe ... 
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 Håndtørrere er ikke hvad de har været … 

– De er blevet markant bedre  !  

Spar papiret væk eller spar masser af penge på el-regningen  

Få en ny effektiv og energi-besparende håndtørrer til dine toiletter.  

 

 

 

Hvorfor skal jeg vælge en ny energi-besparende håndtørrer til mine toiletter ?  

Hvis du i dag bruger papir, håndklæder eller traditionelle håndtørrere, vil du uden tvivl 

kunne spare rigtig mange penge årligt på at vælge en effektiv håndtørrer til dine toiletter. 

Papir er meget dyrt og samtidig sviner det og generer meget affald. Gamle og umoderne 

håndtørrere bruger op til 80% mere energi end de modeller vi primært fører. Så uansat 

hvad du idag har til at tørre hænder i, kan du spare mange penge på både el og papir.  

 

Bruger en håndtørrer ikke meget strøm ?  

Nej ikke de nye modeller med forbedret og mere avanceret teknik. Faktisk har vi modeller 

som bruger helt ned til 550 watt og som samtidig tørrer hænderne omkring 10 – 12 

sekunder. Det vil sige, at en tørring med sådan en maskine typisk koster ca. 0,0025 kr. De 

fleste ældre håndtørrere bruger 2000 – 2400 watt og tager ca.  30 – 40 sekunder om at 

tørre hænderne. Derfor en enorm energi-besparelse. De fleste nye håndtørrer-modeller 

har heller ikke noget varmelegeme da motoren er så effektiv at det er overflødigt.  

 

Er en håndtørrer ikke uhygiejnisk ?  

Nej slet ikke. Alle vores modeller er berøringsfri og udstyret med sensor. Derfor ingen 

berøring og bakteriespredning. Samtidig er de fleste modeller også produceret i 

bakteriehæmmende materialer (f.eks. SteriTouch) eller udstyret med specielle filtre som 

gør hygiejnen endnu bedre.  

 

Hvilken model skal jeg vælge ?  

Det er et rigtig godt spørgsmål. Først og fremmest en model som passer til dine faciliteter 

så den ikke fylder for lidt eller for meget. Ønsker du en maskine som f.eks. samler vandet 

op så du undgår vand på gulvet kan du med fordel vælge en af vores Jet-modeller som 

samler vandet op i bunden. Er du i tvivl om, hvad du skal vælge så kontakt os gerne. Vi 

rådgiver dig altid så du får den løsning du bliver allermest tilfreds med i rigtig mange år 

fremover.  

Fandt du ikke den model du søgte i dette produktblad ?  

Så spørg os – vi har flere modeller og kan skaffe det meste hjem til rigtig gode priser  
 


