
SECADOR DE MÃOS
SENSORIZADO

MEDI



Ideal para locais com alto e médio tráfego de pessoas, este secador certificado pelo Inmetro 
permite a completa secagem das mãos de forma prática, rápida (20 segundos) e com econo-
mia de energia. Com acabamento em inox escovado, tem estrutura resistente ao vandalismo e 
é acionado automaticamente, através de sensores que detectam a presença do usuário.

Secador de Mãos Sensorizado Medi

Melhor relação potência e 
consumo do mercado 

Menor nível sonoro
Possui acessório 
para embutir

Antivandálico

DURABILIDADE
Aço inox 304 escovado

manutenção após
200 mil serviços. 

DESIGN
Minimalismo nas 
formas  valorizando 
o acabamento
estrutura resistente.

CONFORTO
Secagem das mãos de 
forma prática e rápida em 
20 segundos, consumindo 
menos energia.

ECONOMIA 
80% em relação ao uso 

de papel toalha.

Quantidade de Secagens Secador Consumo / Valor* Papel Toalha Consumo / Valor**

1.000 15,28 Kw/h  = R$ 6,00 2.000 Folhas = R$ 21,00

10.000 152,8 Kw/h = R$ 60,05 20.000 Folhas =R$ 210,00

100.000 1.528 Kw/h = R$ 600,50 200.000 Folhas = R$ 2.100,00

500.000 7.640 Kw/h = R$ 3002,52 1.000.000 Folhas = R$ 10.500,00

*Para saber o custo com o secador consulte a empresa fornecedora de energia da sua região.
  (calculo com base no kw/h de R$ 0.0393,00)

**Para saber o custo com papel toalha, calcula-se que para cada secagem utiliza-se em media 2 folhas, consulte seu
   fornecedor de papel toalha.
   (calculo com base de R$ 0.0105,00 por folhas) 

GARANTIA
2 anos.



Antivandalismo
Evita o vandalismo 
com entupimento de 
ralos e vasos sanitários.

Lixo
Reduz a quantidade de 
resíduos nos sanitários. 

Sustentabilidade
Para fabricar 1 tone-
lada de papel toalha 
são utilizados 72.000 
litros de água e 17 ár-
vores são cortadas.

Mão de obra
Reduz o trabalho de 
reposição de papéis.

Economia
Para cada R$ 10,00 
gastos com papel to-
alha será consumido 
apenas R$ 1,00 em 
energia elétrica pelo 
secador de mãos!

Estoque
Libera o espaço físico 
de estocagem com cai-
xas e pilhas de papel.

Porque usar
secador de mãos



www.draco.com.br
Fale conosco: (11) 3740 - 3650

Tradição

Indústria Brasileira, fundada em 2002, sediada em São Paulo, presente em mi-
lhares de estabelecimentos, com automação de sanitários coletivos e lava-
tórios profissionais. Produtos pautados no design, sustentabilidade, higiene e 
no cumprimento de normas, Torneiras Sensor, Saboneteiras Sensor, Válvula de 
Descarga Sensor, Válvulas de Mictório Sensor, Dispositivos ECO para econo-
mia de água e Secadores de Mão, compõem a gama de soluções DRACO. 

Entender para 
Atender

Tecnologias 
sustentáveis

Garantia 
Dupla

Robustez e higiene, 
proporcionados pelo 
aço inox

A Serviço da 
Melhor Experiência 
para cada Um

Automação: a melhor 
forma de evitar 
contaminação por vírus 
e bactérias

Evolução das
soluções técnicas1997

PORQUE DRACO


