
Xlerator®

Handdroger



•  95% goedkoper dan 
papieren handdoekjes

•  Droogt handen in  
10 - 12 seconden

•  Verbruikt 80% minder 
energie dan conventionele 
handdrogers
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De nieuwe standaard
Xlerator® is de nieuwe standaard op het gebied van 
handdrogers. Dankzij zijn innovatieve technologie 
levert Xlerator® ongekende prestaties: aanzienlijk 
minder kosten, minder tijd en minder milieubelasting. 

Bespaar geld
U bespaart met de Xlerator® 
handdroger jaarlijks veel geld. 
De Xlerator® is 95% goedkoper 
dan het gebruik van papieren 
handdoekjes. Bovendien 
is door de korte droogtijd 
het energieverbruik van 
Xlerator® aanzienlijk lager dan 
conventionele handdrogers.

Bouwbedrijf Nijhuis
Bouwbedrijf Nijhuis is al ruim 
110 jaar dé woningbouw
specialist in Nederland. Met 
ruim 100 bouwketen verspreid 
door het hele land is het een 
enorme uitdaging om een 
schone werkomgeving te 
creëren voor de medewerkers. 
“Met de aanschaf van de 
Xlerator® handdroger is het 
niet meer nodig elke bouwkeet 
te voorzien van papieren 
handdoekjes en papierafval  
op te ruimen. Daarnaast 
besparen we jaarlijks ruim  
€ 60.000. Een winwin situatie!” 
aldus Henk, uitvoerder van het 
bouwbedrijf.  
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Bespaar tijd
Met zijn innovatieve 
technologie maakt 
Xlerator® handen in 1012 
seconden droog. Ook op 
het gebied van onderhoud 
zorgt Xlerator® voor 
aanzienlijke tijdbesparingen 
doordat toiletruimtes 
schoner achterblijven. 

Burgers’ Zoo
Het Arnhemse dierenpark 
Koninklijke Burgers’ Zoo 
ontvangt per jaar zo’n  
1 miljoen bezoekers. 
De toiletruimtes waren 
niet ingericht op dit 
grote aantal bezoekers 
wat vaak resulteerde 
in lange wachtrijen. 
Maar dit is nu voorbij. 
“Bij een proefplaatsing 
van de Xlerator® zagen 
we dat de wachtrijen 
in de toiletruimtes 
zijn verdwenen. Onze 
bezoekers hebben snel 
droge handen na het 
wassen, wat resulteert in 
een vlotte doorloop bij 
de toiletruimte,” aldus de 
manager van de dierentuin. 

Spaar het milieu
Xlerator® verbruikt 80% 
minder energie dan 
conventionele handdrogers 
en stoot fors minder CO2 
uit. Ook ten opzichte van 
papieren handdoekjes is 
Xlerator® met afstand de 
duurzaamste keuze!

Office depot
Office Depot is een 
wereldwijde leverancier 
van kantoorartikelen en 
diensten aan bedrijven 
en consumenten. De 
jarenlange betrokkenheid 
bij het milieu wordt geleid 
door de visie van Office 
Depot: ‘Buy green, be green 
and sell green’. Het bedrijf 
heeft een volledig pakket 
aan groene initiatieven 
ontwikkeld, waaronder de 
afval reducerende Xlerator® 
handdroger in de winkels, 
om er voor te zorgen dat 
iedereen in de keten zo 
duurzaam mogelijk opereert.

Dankzij Xlerator®...
... besparen we jaarlijks 
ruim € 60.000.

... zijn de wachtrijen 
bij onze toiletruimtes 
verdwenen.

... werken wij mee 
aan een duurzame 
samenleving.

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? 
Neem vrijblijvend contact met ons op!

Bereken uw besparing



XLBW XLGR XLSB XLC XLBWECO

Xlerator®

Logistieke informatie
Type Artikelnummer EAN-code artikel Naam

XLBW 99999101021 8712602005742 Xlerator® Hand Dryer White Thermoset BMC Cover
XLGR 99999101023 8712602005759 Xlerator® Hand Dryer Textured Graphite Painted Cover
XLSB 99999101024 8712602005766 Xlerator® Hand Dryer Brushed Stainless Steel Cover
XLC 99999101025 8712602005773 Xlerator® Hand Dryer Chrome Plated Cover
XLSI 99999101026 8712602005780 Xlerator® Hand Dryer Special Image Cover
XLBWECO 99999101027 8712602005797 Xlerator® ECO Hand Dryer White Thermoset BMC Cover

Kenmerken en voordelen
• Droogtijd van 10  12 seconden
• Voorzien van een geluiddempend mondstuk
• Verstelbare warmteregeling
• Verstelbare snelheid en geluidsregeling
• Activatie door middel van een sensor en stopt automatisch
• Extern zichtbaar led voor eenvoudig onderhoud
•  Optioneel: gecertificeerd HEPAfiltersysteem dat 99,97% van 

de potentieel aanwezige bacteriën met 0,3 micron uit de lucht 
verwijdert 

• Verbruikt 80% minder energie dan conventionele drogers
• 95% goedkoper ten opzichte van papieren handdoekjes
• 7 jaar fabrieksgarantie

Technische informatie
Wattage Xlerator®  maximaal 1400 W (warme lucht)
 Xlerator® ECO  500 W (koude lucht)
Droogtijd Xlerator®  10 seconden
 Xlerator® Eco  12 seconden
Voltage 230 Volt
Ampère Xlerator®  6,0 A Xlerator ECO 2,2 A
Hertz 50/60 Hz
Geluidsniveau Maximaal 80 dB
Luchtsnelheid 81,28 m/s (10 cm onder blazer)
 96,52 m/s (10 cm onder blazer)
Afmetingen 298 x 322 x 170 mm
Gewicht 6,8 kg
Garantie 7 jaar fabrieksgarantie

Xlerator® is verkrijgbaar met verschillende covers; wit, graphite, RVS, chroom en een Special Image cover. 
Met een 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®. De Xlerator® Eco is met zijn lage verbruik van slechts 500W de meest energieefficiënte en 
milieuvriendelijke handdroger.  
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