
SECADOR DE MÃOS
SENSORIZADO

DUAL PLUS



Com design inovador, o modelo Dual Plus pertence a nova geração de máquinas de baixo con-
sumo e alta efi ciência. É de fácil manutenção e tem estrutura extremamente resistente a vanda-
lismo. Possui proteção comprovada antimicrobiana e antibacteriana, com uso da tecnologia de 
prata BioCote ®

Secador de Mãos Sensorizado Dual Plus

Filtro HEPA.

Resistente a água e partículas. Acessório opcional para 
conexão ao esgoto.

73% mais econômico da 
categoria 

DURABILIDADE
Manutenção após 

600 mil serviços.
CONFORTO
Mais econômico, seca 
as mãos em 9 segundos.

GARANTIA
2 anos.

HIGIENE
Possui proteção comprovada 
antimicrobiana e antibacteriana, 
com uso da tecnologia de prata 
BioCote ®

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

1.000 3,05 Kw/h  = R$ 1,19 2.000 Folhas = R$ 21,00

10.000 30,5Kw/h = R$11,90 20.000 Folhas =R$ 210,00

100.000 350 Kw/h = R$ 119,00 200.000 Folhas = R$ 2.100,00

500.000 1.525 Kw/h = R$ 599,32 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$ 0.393,00)

**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) 

ECONOMIA 
80% em relação ao 

uso de papel toalha.



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

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. 

PORQUE DRACO

Automação proporciona higiene, eco-
nomia de recursos e máximo conforto 
na utilização.

Maior durabilidade e por consequên-
cia maior garantia e menor custo a 
médio e longo prazo.

Amplo espectro de preços dentro da 
maior linha de automação do merca-
do brasileiro.

Apoio total aos especificadores com  
informações que vão além dos próprios 
produtos e atendimento consultivo per-
sonalizado.

Suporte a Obra orientando a aplicação 
dos produtos e acompanhando a finali-
zação e entrega das chaves.

Programa de treinamento da Equipe de 
Manutenção e de Limpeza.

Empresa Brasileira jovem, presente em  
milhares de estabelecimentos em todo 
o território nacional, a serviço da 
melhor experiência para cada um.


