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מהיר יותר,  חכם יותר,  היגייני יותר

מנטרל ריחותמסנן ייחודיאנטי בקטריאלי משטח ייבוש חכםמהיר יותר



קל ונוח לשימוש פעולה מהירה 
ועוצמתית

תחזוקה קלה מנטרל ריחות טבעימותאם לנכים
וחכמה

עיצוב מרשים

VELTIA הוא מייבש ידיים סילוני המעניק פתרון יעיל וחכם לייבוש הידיים בחדר השירותים.
  VELTIA מהרגע הראשון של ההתקנה תוכלו להנות מהיתרונות של ייבוש הידיים באמצעות

W חסכון כספי ממוצע של למעלה מ-86% בהוצאות הכספיות על נייר ידיים.
W חסכון בזמן וכסף המתבזבים על תחזוקה של מתקני הנייר.

W חסכון במקום אחסון של נייר הידיים התופס מקום מיותר
W מחדרי שירותים נקיים ומסודרים.

W תדגישו את תפיסת הקיימות של ארגונכם. 

ה-VELTIA  מיוצר ע"י חברת  VELTEK SYSTEMS הספרדית ומשווק בעולם 

מעל 10 שנים וכיום הוא אחד מהדגמים המוכרים והמובילים בארץ ובעולם המציע 

מספר תכונות יחודיות:

מהירות ועוצמה
בחשמל   חסכונים  מנועים  זוג  באמצעות  מתבצע  מהיר  ידיים  ייבוש 

המזרימים  אוויר במהירות ויוצרים תחושה של עיסוי בידיים.  

משטח ייבוש חכם
300 נקבי אויר. מונע באופן מוחלט  ייבוש ארגונומי המכיל מעל  משטח 

משבי אוויר והתזות מים על המשתמש לשמירה על היגיינה מרבית.

תחזוקה קלה וחכמה 
תחזוקת המכשיר הינה פשוטה ביותר. 

וקולי  ויזואלי  אות  יופיע  כזה  זאת? אל דאגה! במקרה  שכחתם לעשות 

המודיע מתי לרוקן את מיכל המים ולנקות את הפילטרים

בריאות
הגנה  בו  ומשולבת  ידיים  מגע  ללא  מופעל  ולטיה  ידיים   מייבש 

 אנטי-בקטריאלית כפולה: טכנולוגית                           המספקת הגנה 

 ,HEPA FILTER מסוג  סננים  ומערכת  למשטחים  אנטי-בקטריאלית 

המאפשרים סינון של  99.5% מהמזהמים בחלל החדר

יופי
ועמיד  מעוגל,  מודרני,  עיצוב  ולטיה  למייבש 

לשריטות. הוא שומר על הברק לאורך זמן ומגיע במגוון רחב של צבעים.

משדרג את המראה הכללי בחדר השירותים.

נעים בחלל  ריח  ריחות, המפיץ  ייחודי לנטרול  ג'ל  ניתן לשלב במכשיר 

השירותים.

איכות ואחריות
מאז השקתו של  VELTIA  בארץ בשנת 2009 ועד היום נרכשו אלפי 

המובילות  מהחברות  עשרות  לקוחותינו  ובין  המוסדי,  למגזר  מכשירים 

ובתקן  והאירופאי  האמריקאי  הישראלי,  בתקן  עומד  ולטיה  במשק. 

.UL -הבינלאומי המחמיר של ה

הניסיון הרב שהצטבר עם השנים מאפשרים לנו להציע את המוצר עם 

5 שנות אחריות.



ידידותי לסביבה חוסך בחשמל 5 שנים אחריותעמידה בתקנים

VELTIA הוא מייבש ידיים סילוני הפועל ללא גוף חימום, לחסכון בחשמל ולשמירה מירבית על היגיינה. 

האויר המוזרם דרך משטח הייבוש הייחודי מחומם באמצעות המנועים בלבד ומקנה תחושה נעימה של עיסוי

מפרט מייבש הידיים וולטיה

מגוון צבעים

עיצוב מודרני 
מעוגל, ועמיד

לשריטות

ניטרול ריחות

בריאותי
הגנה אנטיבקטריאלית

כפולה באמצעות טכנולוגית 
HEPA וסנני Microban

מהיר יותר
בעזרת זוג מנועים 
חסכוניים בחשמל

תחזוקה קלה 
וחכמה

 משטח ייבוש חכם 
מונע התזות מים
ומעניק תחושת עיסוי לידיים

~ V 220/230/240מתח

Hz 50/60תדירות

W 1.760הספק

  A @ 230 Vac 8.0זרם

Mph (200 Km/h) 125מהירות אוויר

שניות 15-10זמן ייבוש

 617x195 x300 mmמימדים

Kg 9.55משקל

IP33רמת הגנה

מפרט טכני
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חברת ירוק שירותים מספקת מגוון פתרונות ירוקים בטכנולוגיה מתקדמת לחדרי שירותים מרובי משתמשים 

מגוון  מציעים  אנו  פרטיות.  וחברות  והשכלה  בריאות  מוסדות  משרדים,  בנייני  ממשלה,  משרדי  קניות,  במרכזי 

 מוצרי איכות המספקים אסתטיקה, ניקיון, ניחוח והיגיינה, תוך חסכון בעלויות ושמירה על ערכי איכות הסביבה.

אקולוגיות,  משתנות  היגיינה,  למוצרי  ייעודיים  אשפתונים  סילוניים,  ידיים  מייבשי  משווקים:  שאנו  המוצרים  בין 

מטהרי אוויר ידידותיים לסביבה, תמציות חומרי ניקוי ועוד.

בין לקוחותינו: המשרד להגנת הסביבה, בזק, פז, סונול, טבע, בנק הפועלים, חברת החשמל, הפניקס, משרד 

האוצר, יפאורה, אסותא, הבינתחומי הרצליה ועוד.

ירוק שירותים

אתם מוזמנים לפנות אלינו בכל עת לקבלת מידע או שירות  

טלפון: 077-2343734 
 sales@greenservices.co.il :דוא”ל

ניתן לבקר באתר ולהתרשם ממגוון השירותים שלנו: 

www.greenservices.co.il


