
CARACTERÍSTICAS PRINCIPAIS

• Caixa metálica em alumínio fundido

• Revestimento com tinta anti-risco

• Parafusos anti-vandalismo

• Dispositivo infra-vermelhos de segurança
e conforto (ajustável até 35 cm)

• Os dispositivos metálicos garantem uma durabilidade 
superior

• O design intemporal assegura a integração em 
qualquer ambiente

• Caixa metálica com fecho de segurança

• Difusor orientável a 360º

• À prova de água segundo a norma standard IPX4

• Máxima segurança

• Liga e desliga automaticamente

• Secagem rápida com baixo consumo

• Termostato com corte em sobrecarga térmica

• Fluxo de ar 190 m3/h

MÃOS SECAS RAPIDAMENTE
EM AMBIENTES DE ALTO TRÁFEGO
SUPER RESISTENTE E ANTI-VANDALISMO

PARA OS TRABALHOS MAIS PESADOS
COM DURABILIDADE ACIMA DA MÉDIA

É particularmente indicada para locais públicos de alto 
tráfego e utilização contínua, como centros comerciais, 
estações de serviço, restaurantes de fast food, bares ou 
discotecas, pelo que a sua utilização em locais de menor 
tráfego garante uma durabilidade ainda maior.

A caixa e difusor metálicos garantem uma longevidade e 
uma eficiência inigualáveis, assim como uma estética 
moderna e sofisticada.

A linha Metal Dry ultrapassa de vez os secadores de 
mãos tradicionais, também com o seu design de linhas 
discretas mas únicas.

O design e a resistência aliam-se à alta performance dos 
2350 W do motor de corrente contínua sem escovas, do 
modelo Metal Dry Super que temos disponível para si.

SECADORES AUTOMÁTICOS DE MÃOS METAL DRY SUPER DA VORTICE

ANTI
VANDALISMO!
ANTI
VANDALISMO!



METAL DRY SUPER
SECADOR DE MÃOS DE ALTA RESISTÊNCIA
SECAGEM RÁPIDA COM BAIXO CONSUMO!
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FICHA TÉCNICA

IMQ: performance C.E.I para desempenho de produtos,
certificada pelo Istituto Italiano del Marchio di Qualità.

CE: Em conformidade com a legislação respectiva da União
Europeia segundo o anexo II do Regulamento (CE) nº 765/2008.

DIMENSÕES

DADOS TÉCNICOS E DE UTILIZAÇÃO

SECADORES DE MÃOS AUTOMÁTICOS


