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Ako A prečo 
vybrAť sušiče 
rúk a vlasov

Život je v podstate 
boj o čas. Čo si viac 
ceníme? Čas, alebo 
peniaze?
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Ak je rovnaká časová 
úsečka nášho vynalo-
ženého úsilia na záro-
bok a na šetrenie, v tom 
prvom prípade je pred-
poklad, že skončíme v 
pluse. V tom druhom prí-
pade je predpokladaným 
výsledkom mínus, lebo 
šetrenie na vstupe sa nám 
spravidla vypomstí (nákup 
ďalšieho, už kvalitnejšie-
ho výrobku, opakovaná ces-
ta do obchodu, čas strávený 
vybavovaním reklamácií, ná-
kladnejšia prevádzka...). Pre 
správneho hospodára z toho 
vychádza postoj - nešetriť 
(za každú cenu), ale neroz-
hadzovať! Tento postoj sa dá 
uplatniť aj pri riešeniach so-
ciálnych miestností v našich 
domácnostiach, či firmách. 
Málokedy si uvedomíme, aké 
skutočné náklady predstavu-
je také používanie uterákov, 
alebo papierových utierok v 
zásobníkoch. 

Pri textilných uterákoch sú nákladmi pracie prášky, voda, údržba práčky, elektri-
ka, či prípadná preprava, alebo externé služby dodávateľa. Často platíme pravi-
delné poplatky, v ktorých sú započítane aj všetky náklady na réžiu pracovníkov 
vrátane telefónov, áut, miezd, marketingu atď. 
Oveľa pohodlnejším a v konečnom dôsledku ekonomickejším riešením je použi-
tie elektrických sušičov rúk. Majú časové spínače, takže sú v prevádzke len ne-
vyhnutne nutnú dobu. Sú hygienické, čo ocení každý používateľ a my nemusíme 
vynášať napr. kopy mokrých papierov. Jednoducho - nevyrábajú nám žiadne do-
datočné starosti. Okrem bežného upratovania sociálneho zariadenia si ani neu-
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vedomujeme, že návštevníci sociá-
lky si v nej aj sušia ruky, či vlasy. A 
my môžeme venovať svoj čas zará-
baniu, rodine, záľubám.

Čo si treba všímať pri vý-
bere sušiČa rúk (alebo 
rúk a vlasov)? 
Rozsah funkcií – či teda chceme 
sušiť len ruky, alebo aj vlasy, či 
je nutné stláčať tlačidlo, alebo 
sušič obsahuje tzv. PIR čidlo.
Variabilnosť výrobku – naprí-
klad nastaviteľnosť výfuko-
vého vývodu - trysky, alebo 
citlivosti snímania pohybo-
vého senzoru.

Rýchlosť prúdenia vzduchu a výkon sušiča je tiež 
veľavravným parametrom - jemný vánok málo 
výkonných modelov zdrží používateľa dlhšie v 
danej miestnosti, ale aj v prípade rovnakej spo-
treby energie - je to práve to, čo chceme?

Odolnosť proti vandalizmu – pevnosť tela suši-
ča, prípadne použité imbusové skrutky.
Ochrana investície - niektoré modely majú bez-
pečnostný časový interval 120s – automatické 
vypnutie pri nepretržitej aktivácii senzora.
Dizajn – strieborný matný, strieborný lesklý, ale-
bo priamo nerez lesklý, či nerez matný sušič.
Cena – tie najlacnejšie sú skôr podozrivé, upred-
nostnite európske výrobky.

servis - overte si koľko rokov funguje na trhu 
dovozca ako firma (značky sa objavujú neustále 
nové).
Individuálne požiadavky - zohľadnenie - celoko-
vové, alebo plastové prevedenie sušičov rúk. Pre 

dôslednejších zákazníkov - sušiče Tornado Jet, 
veľký výkon pri nízkej spotrebe, automatické 
zapnutie pri vložení rúk, HEPA filter - odfil-
truje až 99,997% baktérií.
Sušiče rúk sú bezstarostnou, veľmi dobrou 
voľbou pre hotely, služobné miestnosti, ve-
rejné i firemné sociálne miestnosti, kuchyn-
ky atď.

Článok pre Vás pripravil prevádzkovateľ B2B, 
B2G, B2C electro e-shopu www.digestor.info 
(digital electro storage). Firmy, inštitúcie a 
obchodníci môžu požiadať o nastavenie ce-
nových podmienok pre spoluprácu a to e-
-mailom na adrese elmat@elmat.sk, alebo 
registráciou na uvedenej stránke (prevádz-
kovateľ e-shopu Vás upovedomí o nastavení 
Vašich cien). Prajeme Vám maximálnu spo-
kojnosť s výrobkami tohto dovozcu pre SR.

B2B, B2G, B2C electro e-shop

Ventilátor s LED displejom, teplomerom  
a vlhkomerom – CATA e100 GTH
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