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xlerator:
Feel tHe
PoWer!

xlerator is de nieuwe standaard op het gebied van 

handdrogers. Dankzij zijn innovatieve technologie 

en uitgekiende design levert xlerator ongekende 

prestaties: aanzienlijk minder kosten, minder tijd en 

minder milieubelasting. Niet voor niets amerika’s 

favoriete handdroger!

BesPaar kosteN

Xlerator is 95% goedkoper dan het gebruik van papieren 

handdoekjes. Vanwege de korte droogtijd is het energie-

verbruik van Xlerator bovendien aanzienlijk lager dan dat 

van gewone handdrogers.

BesPaar tijD

Met zijn innovatieve technologie en uitgekiende design 

maakt Xlerator de handen in 10-15 seconden droog. Ook op 

het gebied van onderhoud zorgt Xlerator voor aanzienlijke 

tijdsbesparingen.

sPaar Het milieu

Xlerator gebruikt 80% minder energie dan gewone 

handdrogers en stoot fors minder CO2 uit. Ook ten opzichte 

van papieren handdoekjes is Xlerator met afstand de 

duurzaamste keuze.

HaNgHoogtes

Heren  114 cm   •   Dames  109 cm   •   Gehandicapten  94 cm   •   Kinderen   89 cm

tecHNiscHe sPeciFicaties

Wattage 500 W (koude lucht)*

 1400 W (warme lucht)

 * Lagere energiekosten, nauwelijks langere droogtijd

Geluidsniveau Maximaal 90 dB

 Xlerator is standaard voorzien van een geluiddempend mondstuk 

Luchtsnelheid 81,28 m/s (10 cm onder blazer)

 96,52 m/s (bij luchtafvoer)

Garantie  5 jaar op alle onderdelen (vraag naar de voorwaarden)



NeW eNglaND Patriots: toucHDoWN!
 

Met een rijke historie en drie Super Bowl-overwinningen op zak zijn de New England Patriots een van 

Amerika’s bekendste american football-teams. Het Gillette Stadium biedt dan ook plaats aan 70.000 

fans, die natuurlijk ook gebruikmaken van de sanitaire voorzieningen. Dat betekende: 6.264.000 papieren 

handdoekjes per jaar. Kosten: $ 50.000 aan papier, onderhoud en afvalverwijdering. Tót de Patriots 

overstapten op Xlerator. De kosten werden met 95% verminderd, de CO2-voetafdruk met 70%. Touchdown!

* Special Image Cover: eigen uitstraling

Met de Special Image Cover geeft u uw toiletruimte een bijzondere uitstraling. Van bedrijfslogo tot clubkleuren en van 

schoolembleem tot informatieve boodschap: uw eigen ontwerp wordt op maat aangebracht op de cover van de Xlerator. 

Dat gebeurt met een speciale techniek, die het ontwerp integreert in de cover. De afbeelding kan daardoor niet worden 

verwijderd en nauwelijks worden beschadigd.
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Xlerator Hand Dryer White Thermoset BMC Cover

Xlerator Hand Dryer Textured Graphite Painted Cover

Xlerator Hand Dryer Brushed Stainless Steel Cover

Xlerator Hand Dryer Chrome Plated Cover

Xlerator Hand Dryer Special image Cover*

XL-BW XL-Gr XL-SB XL-C XL-Si

De NieuWe staNDaarD

BerekeN uW BesPariNg!

met xlerator bespaart u tot 95% op de kosten die papieren 
handdoekjes en gewone handdrogers met zich meebrengen. 
Wilt u weten hoe groot het voordeel is in uw situatie? 
maak dan uw eigen berekening op www.xleratorhd.com/nl

u.s. green Building council (Washington Dc)

“restroom fixture technology has evolved significantly in the 

last ten years. Xlerator continues to be the specified hand 

dryer of choice at uSGBC headquarters because it meets 

the aggressive energy and waste reduction objectives for 

designing state-of-the-art green restrooms.”

Dana corporation (Dry ridge, kentucky)

“We viewed this as an instant cost saving. We had been 

spending $17,100 per year on paper towels versus $8,640 per 

year to lease the Xlerator hand dryers. We were able to take 

the money we were spending on paper towels, cut it in half, 

and use what was left to pay the lease on the dryers.”

u.s. Department of agriculture (Washington Dc)

“The uSDA reports seeing an immediate 50% reduction in the 

use of paper towels in restrooms where high-speed, energy-

efficient hand dryers are also being used.”

Northwestern memorial Hospital (chicago)

“The Northwestern Memorial Hospital infection Control 

Board concluded that Xlerator was the most hygienic hand 

drying option. Over 100 Xlerator hand dryers were installed – 

meeting the board’s rigorous hygiene standards.”

office Depot (nationwide)

“We call them ‘mini jet engines’ for a reason: these dryers do 

the job better than anything else we tried. We plan to replace 

paper towel dispensers with Xlerators in the majority of our 

store locations within the next couple of years.” 

Voor meer details en andere cases zie: www.xleratorhd.com/nl

aNDere locaties Waar De xlerator te viNDeN is:

amerika’s Favoriet
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