
Jet Towel Handdroger
Al meer dan 20 jaar – het origineel
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Handen drogen in de 21e eeuw

Droge handen in enkele seconden
Waar veel mensen hun handen wassen, zijn de textielrollen  
en papieren doekjes snel op. Een modern alternatief is de  
Jet Towel handdroger van mitsubishi Electric: ideaal voor  
drukbezochte gebouwen waar hoge eisen worden gesteld 
aan hygiëne, comfort en duurzaamheid.

Het origineel
de basisconstructie van de Jet Towel werd door mitsubishi 
Electric uitgevonden in 1993. Sindsdien is de handdroger 
verder ontwikkeld en aangepast aan de groeiende technolo-
gische mogelijkheden. vandaag geldt de Jet Towel als maat-
staf voor moderne elektrische handdrogers die imponeren 
door hun uniek vermogen.

Altijd de geschikte oplossing 
de Jet Towel is er in drie series, geschikt voor iedere wens en 
locatie: de Jet Towel Slim kan tegen de wand of op een voetstuk 
worden gemonteerd. voor speciale toepassingen is er voor 
wandmontage de compacte Jet Towel mini met opvangbak en 
de Jet Towel Smart met een puristisch design.

duurzAmE bESLiSSing

Jet Towel Slim wit Jet Towel Slim donkergrijs Jet Towel Slim zilver Jet Towel Smart zilver Jet Towel Mini witJet Towel Smart wit
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de Jet Towel droogt handen supersnel en grondig, en dat gewoon met een geconcentreerde luchtstroom. daarmee biedt hij 
zowel de exploitant als de gebruiker vele voordelen:
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Even gemakkelijk als een handdoek 
– maar duurzamer

+ 1. Zuinig
de Jet Towel kost slechts een fractie in vergelijking met papieren doekjes en textielrollen. Al na enkele 
dagen komt de Jet Towel als een voordeliger alternatief uit de bus. Het besparingspotentieel stijgt dus 
met de gebruiksfrequentie. Een voorbeeldberekening vindt u op de pagina hiernaast. 

2. Hygiënisch en comfortabel
gebruikers weten een Jet Towel te waarderen: stil, snel en uiterst hygiënisch zorgt hij voor droge handen. 
de be diening is eenvoudig en intuïtief. Hij heeft een antibacteriële laag en zorgt voor een aangename, 
schone omgeving voor klanten, medewerkers en iedereen die bij de service en het onderhoud is betrokken.

3. Reinigings- en onderhoudsvriendelijk
ook schoonmaakservices profiteren van het gebruik van een Jet Towel. in plaats van dagelijkse papieren 
handdoekjes of textielrollen bij te vullen, vereist de Jet Towel slechts enkele onderhoudswerkzaam-
heden: ledigen en reinigen van de luchtfilter en de regelmatige reiniging van de opvangbakken gebeurt 
in een handomdraai.

4. Duurzaam
met de Jet Towel worden handen gegarandeerd droog. nadrogen is overbodig en de kosten van papie ren  
doekjes en verwerking vervallen. u bespaart hiermee natuurlijke grondstoffen en voldoet aan de hoogste 
eisen van duurzaam ondernemen.

De Jet Towel Handdroger is door een onafhankelijke internatio-
naal erkende normeringsinstantie voor openbare gezondheid en 
veiligheid (NSF) gecertificeerd conform de strengste eisen 
(NSF/ANSI 169).

dE voordELEn in EEn oogoPSLAg



Kosten besparen bij elk gebruik, zonder in te boeten op gebruiksvriendelijkheid en hygiëne. met de Jet Towel geen probleem. 
Wat u aan lopende elektriciteitskosten kwijt bent, is slechts een fractie van wat u aan papieren doekjes of textielrollen zou 
uitgeven. Hoe meer handen er dus worden gedroogd, hoe groter het kostenvoordeel van de Jet Towel.
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met de Jet Towel zijn uw kosten 
verwaarloosbaar

bovendien bespaart men met de Jet Towel ook op andere 
kosten: de leverings- en opslagkosten van papieren doekjes 
of textielrollen, de arbeidskosten voor het vullen van 
dispensers en wegwerpen van gebruikt materiaal. omdat 

ge bruik van papieren doekjes overbodig is geworden, dalen 
de reinigingskosten van de sanitaire ruimtes. 
op www.innovations.mitsubishi-les.com berekent u zelf 
uw persoonlijk be sparingspotentieel.

Stroomkosten

0,25 €/kWh

gebruiksfrequentie

Hoog (400 toepassingen/ dag)

droogtijd

modus High: 11 seconden

bedrijfsdagen

30 dagen/maand

model

Jet Towel Slim JT-Sb216JSH *

Kostenvergelijking

Jet Towel Slim 
JT-SB216JSH *

maandelijkse  
bedrijfskosten
€ 13,60

Jaarlijkse 
bedrijfskosten
€ 163,23

Stroomverbruik
54,41 kWh/maand 
652,92 kWh/jaar

Conventionele  
handendroger

maandelijkse  
bedrijfskosten
€ 27,93

Jaarlijkse 
bedrijfskosten
€ 335,16

Stroomverbruik**
111,72 kWh/maand
1.340,60 kWh/jaar
**  Energieverbruik: 2500 W 

droogtijd: 25 seconden

Papieren doekjes

maandelijkse  
bedrijfskosten
€ 240,00

Jaarlijkse 
bedrijfskosten
€ 2.880,00

Papierkosten
€ 0,01/vel
Twee vellen per 
gebruik

* heater on



Jet Towel Slim voor elke sanitaire 
ruimte
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zuinig, hygiënisch en ergonomisch tegelijk. de Jet Towel Slim presenteert zich in ieder opzicht als een doordachte en innovatieve 
oplossing voor het drogen van de handen. Hij zorgt ervoor dat sanitaire ruimtes proper blijven en is door zijn luxe uit straling ge-
schikt voor verschillende locaties.

Perfecte ergonomie
voor absoluut contactloos drogen van handen beschikt het 
droogbereik aan beide zijden over ruime openingen. zo kan 
men de handen gemakkelijk in een comfortabele hoek van 15° 
houden. door de handen omhoog en uit het droogbereik te 
halen wordt het water weggeblazen, zonder dat de luchtstroom 
druppels of spetters veroorzaakt.

Eenvoudige reiniging
Het droogbereik kan dankzij de open zijkanten snel en gemak-
kelijk worden schoongemaakt. Het aantal voegen en andere 
moeilijk toegankelijke plekken werd geminimaliseerd om opho-
ping van stof en vuil te beperken. Tevens werd afgezien van het 
gebruik van de gebruikelijke slangen voor waterafvoer zodat 
het afvoerkanaal gemakkelijk kan worden gereinigd door de 
zijpanelen af te nemen.

Hygiënische constructie
Alle oppervlakken die met water in contact komen, zoals het 
droogbereik, de afvoerbak en de afvoerleiding, werden af-
gewerkt met een antibacteriele coating en kunnen met alco-
hol worden gereinigd. Er werd ook veel aandacht besteed aan 
de luchttoevoer: de luchtaanzuigopening is zo geplaatst dat er 
geen waterdruppels in de opening kunnen geraken en de lucht 
niet uit de directe omgeving van de handen wordt aangezogen.

Stapsgewijs handen drogen 

1  Handen via de open zijkanten

2  in het drooggedeelte brengen,

3  handen langzaam omhoog bewegen en

4  langs boven uit de Jet Towel halen.

5   Stappen 1-4 herhalen tot de handen droog zijn.

JET ToWEL SLim

2 3 41



Starten en stoppen zonder aanraken
met de boven en onder in het droogbereik geplaatste sensoren 
wordt de Jet Towel automatisch in- en uitgeschakeld wanneer 
u de handen eronder houdt of er vanonder haalt. de sensoren 
zijn zodanig gepositioneerd dat ook handen van kinderen en 
andere personen die niet ver genoeg in het apparaat reiken, 
worden gedetecteerd.

Krachtig en snel
dankzij de innovatieve golfvormige luchtjets creëert de Jet 
Towel een luchtstroom zonder wervelingen. Hij droogt per-
fect en doelgericht en maakt weinig lawaai.

Aandrijving met extreem lange levensduur 
vergeleken met andere elektrische handdrogers biedt de Jet 
Towel een borstelloze gelijkstroomaandrijving die is ontworpen 
voor een extreem lange levensduur. gegarandeerde jarenlange 
slijtagevrije en efficiënte werking.
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Jet Towel Slim wit Jet Towel Slim donkergrijs Jet Towel Slim zilver



Jet Towel Smart: 
de compacte designvariant
overal waar design, hygiëne en comfort bij het handendrogen in een kleine ruimte moeten worden verzekerd, laat de Jet Towel 
Smart zich van zijn sterkste kant zien. omdat hij geen opvangbak voor spatwater heeft, is hij bijzonder geschikt voor druk-
bezochte zones waar de sanitaire ruimtes heel regelmatig gereinigd worden zoals snelwegrestaurants, beurs- en sporthallen. Als 
uiterst compact, aan de wand gemonteerd apparaat heeft hij alle voordelen van een Jet Towel: met een look die elke omgeving 
past.

Richtingbepalend design 
met zijn modern, rechtlijnig ontwerp past de Jet Towel Smart in 
ieder interieur. door zijn kleine afmetingen is hij ook perfect te 
monteren in kleine ruimten. zijn hellende vlakken voorkomen 
dat de Jet Towel Smart wordt gebruikt om dingen op te zetten. 
zo blijft hij dag in dag uit proper.

Duurzaam en robuust
bij de ontwikkeling van de Jet Towel Smart werd veel aandacht 
besteed aan een lange levensduur. zijn robuuste motor is ont-
worpen voor jarenlang gebruik. zijn stevige metalen kap en 
volledig weggewerkte schakelaar beschermen hem bovendien 
tegen vandalisme. 

Reiniging en hygiëne
Alle oppervlakken van de Jet Towel Smart hebben een duur-
zame en betrouwbare antibacteriële laag. ze mogen bovendien 
worden gereinigd met alcoholhoudende middelen. de filters 
kunnen snel en eenvoudig worden vervangen maar ook reiniging 
is mogelijk en u hoeft er zelfs het apparaat niet voor te de-
monteren.

Nog kostenbewuster met de Jet Towel Smart Lite
Als bijzonder zuinig alternatief is er de Jet Towel Smart Lite.  
Hij verwarmt de luchtstroom niet, verbruikt daardoor minder 
energie en vermindert bovendien de verbruikskosten bij ieder 
gebruik. bovendien is de aankoopprijs dankzij de uitvoering in 
schokbestendige kunststof voordeliger.
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Jet Towel Smart standaard in zilver en wit
(Jet Towel Smart Lite standaard in wit leverbaar)

JET ToWEL SmArT



In individuele huiskleuren leverbaar
de behuizing van zowel de Jet Towel Smart als de Jet Towel 
Smart Lite kunnen in de door uw gewenste kleur en met uw 
logo worden geleverd. daarmee creëren ze nieuwe vrijheden in 
de ruimtelijke indeling en laten ze zich naadloos in aantrekke- 
lijke architectonische concepten integreren. Let op: voor op 
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maat gemaakte versies geldt een minimum bestelhoeveelheid. 
voor meer details gaat u best naar een mitsubishi Electric 
 leverancier of neem rechtstreeks contact op met mitsubishi 
Electric.
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Jet Towel mini: 
klein en fijn in iedere situatie
Als er in zones met hoge eisen op vlak van hygiëne weinig plaats is voor een handendroger, is de Jet Towel mini een goede 
oplossing. Hij kan als compacte oplossing boven wastafels aan de wand worden bevestigd. zo is een smalle nis al voldoende 
om het grote comfort van een echte Jet Towel in een kleine sanitaire ruimte te brengen.

Compacte maten, grote voordelen
de Jet Towel mini is dankzij zijn zeer snel startende motor on-
middellijk gebruiksklaar. Hij droogt handen betrouwbaar en 
volledig contactloos. daarbij vloeit overtollig water naar de 
geïntegreerde opvangbak. Alle onderdelen die met het water in 
contact komen, zijn voorzien van een antibacteriële laag, de 
gehele behuizing kan worden gereinigd met alcoholhoudende 
desinfectiemiddelen.

Doorlopend met hoog rendement
ook de Jet Towel mini onderscheidt zich door zijn geringe be-
drijfskosten. zijn gelijkstroommotor werkt energie-efficiënt  
en stil. Hij produceert een gelijkmatige luchtstroom met uit-
stekende droging. de Jet Towel mini heeft een krachtige (High) 
en een zuinige modus (Standard). bovendien kan naar wens de 
verwarming van de luchtstroom worden in- of uitgeschakeld. 
zo kan hij optimaal op individuele toepassingen worden 
 afgestemd. 

Jet Towel Mini wit

JET ToWEL mini



de Jet Towel in actie

Contactloze supersnelle handendrogers worden steeds populairder. Wie op zoek is naar een concept dat alles in zich heeft, die 
kiest het beste voor de Jet Towel van mitsubishi Electric. met hun uiteenlopende voordelen zorgen de Jet Towel Slim, Smart en 
mini in vele toepassingen voor positieve reacties:
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ToEPASSingEn

Hotels en restaurants

Scholen en universiteiten Winkelcentra

Kantoren en overheidsinstellingen Stadions en evenementen

Openbare sanitaire voorzieningen
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