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Η υγιεινή στα δάκτυλα 
του χεριού σας

Συσκευές  
Στεγνωτήρες Χεριών  
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Προηγμένης τεχνολογίας στεγνωτήρες που μπορούν να εξοικονομήσουν πολύτιμο χρόνο και χρήμα στην επιχείρησή σας



Η υγιεινή παίζει ένα σημαντικό ρόλο στην

εστίαση.  Όχι μόνο για το προσωπικό, αλλά 

και για τους επισκέπτες μας. Για να εξασφαλίσω 

ότι μπορούν να στεγνώσουν τα χέρια 

τους γρήγορα μετά το πλύσιμο, επέλεξα   

αποτελεσματικούς στεγνωτήρες χεριών. 

μπορώ να επενδύσω αλλού στο καφέ μου.  

Τεχνολογία για άνετη καθημερινότητα

Αυτό μου εξοικονομεί χρήματα, τα οποία 
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Μοντέλο Ultronic HTT 5 HTT 4 HTE 5 HTE 4

Περίβλημα Χυτό Αλουμίνιο Χυτό Αλουμίνιο Πλαστικό Χυτό Αλουμίνιο Πλαστικό

Χρώμα Ασημί  
Λευκό

Ανθρακί μεταλλικό 
Ασημί μεταλλικό 
Λευκό

Λευκό Λευκό Λευκό

Χρόνος στεγνώματος 15 s 20 s 20 s 36 s 36 s

Αισθητήρας IR     

Προστασία IP IP24 IP23 IP23 IP23 IP23

Κλάση Premium Premium Plus Trend Trend

είστε ιδιοκτήτης εταιρείας που απασχολεί προσωπικό; Τότε ξέρετε πόσο σημαντική

είναι η άνεση και η υγιεινή σε αυτούς τους τομείς. Η υψηλής απόδοσης,

στεγνωτήρες χεριών, είναι μια εξαιρετική επιλογή. Με τις υψηλές ταχύτητες

αέρα, προσφέρουν χαμηλούς χρόνους στεγνώματος.

Χάρη στους ενσωματωμένους αισθητήρες, οι επισκέπτες, οι πελάτες ή το  

προσωπικό σας μπορούν να χρησιμοποιήσουν αυτές τις συσκευές χωρίς να τις 

και να ξαναγεμίζετε τακτικά, να πλένετε ή να απορρίπτετε, οι τεχνικά προηγμένοι  

στεγνωτήρες χεριών μας είναι πολύ πιο πρακτικοί για εσάς: Μόλις εγκατασταθούν, 

μπορείτε να βασιστείτε σε αυτούς και να κάνετε απλά τη δουλειά σας. 

Αξιοποιήστε στο έπακρο   
τις δυνατότητες

Στεγνωτήρες Χεριών

02 | 03

Είστε υπεύθυνοι για την υγιεινή επειδή έχετε ένα καφέ, ένα εστιατόριο ή 

αγγίξουν. Σε σύγκριση με το χαρτί και τις πετσέτες, τις οποίες πρέπει να αποθηκεύετε 
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Πολύ σύντομος
χρόνος στεγνώματος

Ανεβάστε ταχύτητα
Ultronic Στεγνωτήρας Χεριών

Έχουμε δώσει πολύ δύναμη σε αυτήν τη συσκευή.
Με ισχυρή και πολύ συγκεντρωμένη ροή αέρα 

ε ίναι  σ ίγουρο ότ ι  θα σας  εντυπωσιάσει .

για να στεγνώσουν τα χέρια των επισκεπτών.
Με αυτή την συσκευή, είστε καλά εξοπλισμένοι.

Επωφεληθείτε από τη ροή αέρα κατά παραγγελία 
Δεν χρειάζεται να ανησυχείτε για υψηλή κατανάλωση.
Εκτός από τον σύντομο χρόνο στεγνώματος και
την χαμηλή ισχύ, αυτός ο στεγνωτήρας χεριών  
 επίσης διαθέτει έλεγχο ζήτησης. Οι υπέρυθρες   
ακτίνες του αισθητήρα εγγύτητας διασφαλίζουν
ότι η συσκευή δουλεύει μόνο όταν οι επισκέπτες  
σας το χρειάζονται. Επωφεληθείτε από τις
κορυφαίες τιμές ενεργειακής απόδοσης. 

Βρείτε το σωστό σχεδιασμό
Ένας στεγνωτήρας χεριών πρέπει να συνδυάζεται  
καλά με τον περιβάλλοντα χώρο - και αυτός το κάνει. 
Το περίβλημα χυτού αλουμινίου έχει κερδίσει ένα 
βραβείο σχεδιασμού. Μπορείτε να επιλέξετε μεταξύ
μιας λευκής ή μεταλλικής έκδοσης. Ακόμα πιο κομψό
είναι το μοντέλο με εφέ βουρτσισμένου αλουμινίου. 

Κορυφαία χαρακτηριστικά προϊόντος 
 › Εξαιρετικά σύντομος χρόνος στεγνώματος 

 ›  Κομψός, κλασικός σχεδιασμός που ταιριάζει
αρμονικά σε οποιοδήποτε περιβάλλον 

 › Ενεργειακά αποδοτική και περιβαλλοντικά
υπεύθυνη συσκευή 

 ›  Πολύ υγιεινό λόγω της ανέπαφης λειτουργίας
 ›  Ανθεκτικό σε βανδαλισμούς χάρη στο 
μεταλλικό περίβλημα 

Ανθεκτικό
μεταλλικό περίβλημα
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με πάνω από 300 km/h, αυτός ο στεγνωτήρας

Χρειάζονται λιγότερα από 15 δευτερόλεπτα 

μικρότερος από 15 δευτερόλεπτα 
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Δυνατή εμπειρία
με χαμηλή ένταση
HTT 5 Στεγνωτήρας Χεριών

Αυτός ο στεγνωτήρας χεριών είναι ένα πραγματικό 
εργοστάσιο παραγωγής ενέργειας που συνδυάζει
πολλαπλά οφέλη. Αν και ισχυρός αρκετά για να 
στεγνώσουν τα χέρια γρήγορα και άνετα με 
ευχάριστη ζεστασιά, λειτουργεί ήσυχα. Αυτό 
είναι ένα ιδιαίτερα ευπρόσδεκτο χαρακτηριστικό 
για συσκευές που εγκαθίστανται κοντά σε γραφεία
ή σε τραπέζια εστιατορίου. 

Βρείτε το κατάλληλο μοντέλο
Με περίβλημα χυτού αλουμινίου θα καλύψει με  
ασφάλεια ακόμα και τους πιο υγιεινά απαιτητικούς
χώρους. Η συσκευή διατίθεται σε λευκό, ανθρακί  
μεταλλικό ή ασημί μεταλλικό χρώμα που της 
επιτρέπει να συνδυαστεί εύκολα σε οποιοδήποτε
περιβάλλον.

Κορυφαία χαρακτηριστικά προϊόντος 
 › Σύντομοι χρόνοι στεγνώματος 
 › Χαμηλό λειτουργικό κόστος
 › Πολύ υγιεινό - ανέπαφη λειτουργία
 › Ιδιαίτερα ήσυχο
 › Ανθεκτικό σε βανδαλισμούς λόγω του
χυτού μεταλλικού καλύμματος 

HTT 5

Ανθεκτικό
μεταλλικό περίβλημα



Βάλτε πρώτα την υγιεινή 
HTT 4 Στεγνωτήρας Χεριών

Μικρός αλλά γεμάτος σθένος - αυτό είναι που
διακρίνει αυτό το μοντέλο στεγνωτήρα. 
Στεγνώνει τα φρεσκοπλυμένα χέρια σε σύντομο 
χρονικό διάστημα. Χάρη στον αισθητήρα, η 
συσκευή δεν χρειάζεται επαφή, κάτι που αυξάνει 
την υγιεινή. Λόγω των ιδιαίτερα συμπαγών 
διαστάσεών του, αυτός ο στεγνωτήρας χεριών 
μπορεί εύκολα να ενσωματωθεί σε κοινές
τουαλέτες και είναι επίσης ιδανικός για χώρους 
με χαμηλή ζήτηση. 

Κορυφαία χαρακτηριστικά προϊόντος 
 › Σύντομοι χρόνοι στεγνώματος 
 › Χαμηλό λειτουργικό κόστος 
 › Πολύ υγιεινό - ανέπαφη λειτουργία
 › Ιδιαίτερα ήσυχο

HTT 4
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Ανθεκτικό
μεταλλικό περίβλημα

Στεγνώστε τα χέρια σας άνετα  
και οικονομικά
HTE 4  |  5  Στεγνωτήρες Χεριών

Δεδομένου ότι η υγιεινή παίζει σημαντικό ρόλο
στις εγκαταστάσεις, έχουμε επίσης εξοπλίσει
αυτόν τον στεγνωτήρα χεριών με αισθητήρα  
υπερύθρων. Αυτός ενεργοποιεί την συσκευή 
χωρίς να χρειάζεται να την αγγίξετε. Οι χρήστες 
πρέπει απλά να βάλουν τα χέρια τους κάτω
από την έξοδο του αέρα. Αυτό κάνει επίσης την
λειτουργία εξαιρετικά οικονομική.

Μην ανεχτείτε το θόρυβο 
Η συσκευή στεγνώνει τα χέρια εξαιρετικά ήσυχα,
και έτσι είναι κατάλληλη ακόμα και για περιοχές 
όπου ο δυνατός θόρυβος θα ήταν ενοχλητικός. 
Το εξωτερικό της περίβλημα είναι ιδανικό καθώς 
προστατεύει από ζημιές με κομψό σχεδιασμό. 

Κορυφαία χαρακτηριστικά προϊόντος 
 › Aξιόπιστη λειτουργία - Χωρίς συντήρηση
 › Χαμηλό λειτουργικό κόστος 
 › Πολύ υγιεινό - ανέπαφη λειτουργία
 › Ιδιαίτερα ήσυχο
 › Ανθεκτικό σε βανδαλισμούς (έκδοση 
χυτού μεταλλικού καλύμματος) 

HTE 5



Μοντέλο  HTE 4 HTE 5
 073007 073008

Χρώμα  Λευκό Λευκό, RAL 9003
Περίβλημα  Πλαστικό Χυτό Αλουμίνιο
Ηλεκτρική σύνδεση  1/N ~ 220-240 V 1/N ~ 220-240 V
Συχνότητα Hz 50/- 50/-
Τάση V 230 230
Ισχύς σύνδεσης W 1800 1800
Θόρυβος λειτουργίας dB(A) 54 54
Ταχύτητα αέρα m/s 12 12
Χρόνος στεγνώματος s 36 36
Υψος /Πλάτος/ Βάθος mm 250/238/230 266/257/230
Κλάση Premium/Plus/Trend  –/–/ –/–/

Μοντέλο  Ultronic S Ultronic W
 213582 231583

Χρώμα  Ασημί Λευκό, RAL 9003
Περίβλημα  Χυτό Αλουμίνιο Χυτό Αλουμίνιο
Ηλεκτρική σύνδεση  1/N/PE ~ 220-240V 1/N/PE ~ 220-240V
Συχνότητα Hz 50/60 50/60
Ισχύς σύνδεσης W 910 910
Θόρυβος λειτουργίας dB(A) 82 82
Ταχύτητα αέρα m/s 94 94
Χρόνος στεγνώματος s 15 15
Υψος /Πλάτος/ Βάθος mm 289/257/234 289/257/234
Κλάση Premium/Plus/Trend  –//– –//–

Μοντέλο  HTT 5 WS HTT 5 AM HTT 5 SM
 074465 182052 182053

Χρώμα  Λευκό, RAL 9003 Ανθρακί μεταλλικό Ασημί μεταλλικό
Περίβλημα  Χυτό Αλουμίνιο Χυτό Αλουμίνιο Χυτό Αλουμίνιο
Ηλεκτρική σύνδεση  1/N ~ 220-240 V 1/N ~ 220-240 V 1/N ~ 220-240 V
Συχνότητα Hz 50/60 50/60 50/60
Ισχύς σύνδεσης W 2600 2600 2600
Θόρυβος λειτουργίας dB(A) 68 68 68
Ταχύτητα αέρα m/s 28 28 28
Χρόνος στεγνώματος s 20 20 20
Υψος /Πλάτος/ Βάθος mm 266/257/230 266/257/230 266/257/230
Κλάση Premium/Plus/Trend  /–/– /–/– –//–

Μοντέλο  HTT 4 WS
 074464

Χρώμα  Λευκό
Περίβλημα  Πλαστικό
Ηλεκτρική σύνδεση  1/N ~ 220-240 V
Συχνότητα Hz 50/60
Ισχύς σύνδεσης W 2600
Θόρυβος λειτουργίας dB(A) 68
Ταχύτητα αέρα m/s 28
Χρόνος στεγνώματος s 20
Υψος /Πλάτος/ Βάθος mm 250/238/230
Κλάση Premium/Plus/Trend  –//–

Σύγκριση προϊόντων - Στεγνωτήρες χεριών 
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Από το 1924, η STIEBEL ELTRON είναι συνώνυμη
με αξιόπιστες οικιακές λύσεις ζεστού νερού, 

μια σαφή εστίαση στη συζήτηση για την ενέργεια: 
η ηλεκτρική ενέργεια, κατά προτίμηση από  
ανανεώσιμες πηγές ενέργειας, είναι η ενέργεια  

περίπου 3900 υπαλλήλους σε όλο τον κόσμο  
για να προσφέρουμε αποτελεσματικές λύσεις 
θέρμανσης με πράσινες τεχνολογίες.  

Από το σχεδιασμό και την κατασκευή της
συσκευής έως και τη συντήρησή της, εμείς
εφαρμόζουμε συστηματικά την τεχνογνωσία, 
τη δύναμη της καινοτομίας μας και την εμπειρία 
μας - που αποκτήθηκε από συνεργασίες με πελάτες 
με υψηλά πρότυπα, όπως εσείς, και από την 
πώληση περισσότερων από δύο εκατομμύρια 
συσκευών κάθε χρόνο. Έχουμε τη κατάλληλη 
λύση για να ικανοποιήσουμε οποιαδήποτε  
απαίτηση.  Λύσεις που έχουν σχεδιαστεί για να 
αυξήσουν το επίπεδο ευκολίας στο σπίτι σας  
σήμερα ενώ θα εξακολουθούν να είναι επίκαιρες 
αύριο.

Μπορείτε να δείτε από πρώτο χέρι τη δέσμευσή 
μας για πράσινη τεχνολογία με μια επίσκεψη 
στην Ενεργειακή Πανεπιστημιούπολη στα 
κεντρικά μας γραφεία στο Holzminden, Γερμανία. 
Αυτό το κέντρο εκπαίδευσης και επικοινωνίας 
είναι το εμβληματικό μας έργο για την βιωσιμότητα  
και την κατασκευή με αποδοτικούς πόρους. 
Συνδυάζει τα υψηλότερα πρότυπα αρχιτεκτονικής 
και ποιότητας επικοινωνίας. Ως PlusEnergy κτίριο,  
παράγει περισσότερη ενέργεια από αυτή που 
καταναλώνει. Ελάτε και ζήστε τι σημαίνει το 
όνομα  μας - στη θεωρία και στη πράξη. 

Επαναφορτίστε την ενέργειά σας 
με τη δική μας
Χρειαζόμαστε ενέργεια για να ζήσουμε. Ως οικογενειακή επιχείρηση, προσπαθούμε να

διασφαλίσουμε ότι η ενέργεια θα είναι ακόμα διαθέσιμη στον αυριανό κόσμο. Γι 'αυτό 

προστατεύουν τις επενδύσεις σας. Ενεργούμε για το μέλλον - το δικό σας και το δικό μας.

εμείς υποστηρίζουμε περιβαλλοντικά υπεύθυνες και αποτελεσματικές υπηρεσίες που

θέρμανσης, εξαερισμού και ψύξης. Διατηρούμε 

του μέλλοντος. Για αυτό βασιζόμαστε σε 
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Τεχνολογία για άνετη καθημερινότητα

Ο τοπικός εξειδικευμένος συνεργάτης:

Περισσότερες πληροφορίες μπορείτε να βρείτε στην ιστοσελίδα

www.stiebel-eltron.com ή από τον τοπικό εξειδικευμένο συνεργάτη μας.

STIEBEL ELTRON International GmbH | Dr.-Stiebel-Straße 33 | 37603 Holzminden | Germany
info-center@stiebel-eltron.com | www.stiebel-eltron.com
Managing Director Dr. Nicholas Matten | VAT ID number DE811150571 | HRB 119307

Νομική σημείωση | Παρά την προσεκτική δημιουργία του παρόντος φυλλαδίου δεν μπορεί να διασφαλιστεί η ανυπαρξία λαθών στις περιεχόμενες πληροφορίες. Τα στοιχεία σχετικά 
με τον εξοπλισμό και τα χαρακτηριστικά του εξοπλισμού είναι μη δεσμευτικά. Τα χαρακτηριστικά του εξοπλισμού που αναφέρονται στο παρόν φυλλάδιο δεν ισχύουν ως συμφωνημένες
ιδιότητες των προϊόντων μας. Μεμονωμένα χαρακτηριστικά του εξοπλισμού ενδέχεται κατά την πάροδο του χρόνου να τροποποιηθούν ή να καταργηθούν εξαιτίας της συνεχούς εξέλιξης
των προϊόντων μας. Για τα τρέχοντα ισχύοντα χαρακτηριστικά του εξοπλισμού μπορείτε να ενημερώνεστε από τους ειδικούς συμβούλους μας. Οι απεικονίσεις στο φυλλάδιο αποτελούν
μόνο παραδείγματα εφαρμογών. Οι απεικονίσεις περιέχουν επίσης τμήματα εξοπλισμού, αξεσουάρ και ειδικούς εξοπλισμούς που δεν ανήκουν στη βασική συσκευασία παράδοσης. Η 
ανατύπωση, έστω και αποσπασματικά, επιτρέπεται μόνο με την έγγραφη έγκριση του εκδότη.

Έκ
δο

ση
 0

6_
21

 | 
H

EA
TO

VE
N

T 
H

EL
LA

S 
| Ε

πι
φ

υλ
ασ

σό
μα

στ
ε 

γι
α 

αν
θρ

ώ
πι

να
 λ

άθ
η 

κα
ι τ

εχ
νι

κέ
ς 

αλ
λα

γέ
ς

HEATOVENT HELLAS | Επίσημος αντιπρόσωπος STIEBEL ELTRON | Ελλάδας και Κύπρου 
Τηλ. 210 5900 260 | Fax 210 5981 518 | Email info@heatovent.com | www.heatovent.com


