
Doba, kdy kompaktní typy vysoušečů byly jen „pouhými fény”, které osušily ruce za více jak 30-40 sekund, je pryč!

Vysoušeče Jet Dryer se nejlépe hodí do provozů typu hotely, restaurace, penziony, obchodní domy a řetězce, sportovní haly, bazény, wellness 
centra, letiště apod. 

Naše reference: MAKRO Cash & Carry ČR s.r.o., Globus CZ, Aquapark Kuřim, Tesco a.s, Bazén Rožnov pod Radhoštěm a dalsí...

Horkovzdušné vysoušeče rukou Jet Dryer každého překvapí svou sušící silou a malými rozměry. Proud vzduchu o rychlosti 105 m/s usuší ruce  
do 15 sekund. Systém sušení je bezdotykový a maximálně hygienický. Tento typ horkovzdušných vysoušečů patří mezi nejoblíbenější na trhu. 
Díky kompaktnímu designu jsou ideálním řešením i do prostorově omezených toalet. Používáním horkovzdušných vysoušečů Jet Dryer šetříte 
životní prostředí a náklady v porovnání s papírovými ubrousky.
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Jet dryer® storm
3 299 kč* / 3 899 kč
2 727 bez dPH* / 3 222 kč bez dPH

Jet dryer® sImPle
3 999 kč
3 305 kč bez dPH

Jet dryer® mInI
3 799 kč
3 104 kč bez dPH

Jet dryer® bUtton
4 499 kč
3 718,20 kč bez dPH

Jet dryer® booster
3 349 kč* / 3 949 kč
2 767,80 bez dPH* / 3 263,60 kč bez dPH

Jet dryer® dynamIC
3 989 kč
3 296,70 kč bez dPH
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