Изсушаваща
технология за
тяло

Характеристики и функции

Настройка на
температурата
Изсушаващата
технология за тяло
Valiryo® има
температура на сушене
до 21 C над стайната
температура.
Контролният панел има
16 различни функции
на работа, които
продуктът ще запамети
за следваща употреба.

Ефикасно и равномерно
изсушаване
Valiryo® е найефикасната изсушаваща
технология за тяло на
пазара. Патентованата
извита колона със 23
въздушни клапи
подсигурява перфектно
изсушаване с равномерна
температура от глава до
пети.

Сензор за движение
Най-модерните
технологии са
използвани, за да
улеснят използването
на Valiryo®. Уредът се
пуска, когато
застанете пред него и
се изключва, когато
сте готови. Без нито
едно докосване.

Различна, Иновативна
и Комфортна услуга
Изсушаващата
технология за тяло
Valiryo® е по-добра
от хавлиите откъм
комфорт и здраве.
Изсушаването с топъл
въздух помага за
отпускането на
мускулите и оставя
кожата по-гладка, без
никаква влага.

Инсталиране под душа
Valiryo® може да се
инсталира на плоска
стена и в ъгъла на
банята или душкабината. Valiryo® е
100% водоустойчив и
притежава IP35 рейтинг
за защита. Valiryo®
напълно заменя хавлиите
за баня.

Икономии свързани с
пране, вода и
въглеродни емисии
Технологията подобрява
екологичния отпечатък
на сградата.
Употребата на Valiryo®
спестява 78 литра
питейна вода и
предотвратява емисията
на 0.55 кг. въглероден
диоксид в допълнение
към спестяванията от
разходите за пране.

МОДЕЛ
Valiryo® Бял Мат

По-ниска консумация на вода

Valiryo® намаля отпечатъка върху
природата свързан със прането и
сушенето на хавлии за баня

Според няколко различни източника, процесът
включващ разтварянето на перилни препарати
замърсява до 5 допълнителни литра вода за
всеки използван литър.

Този ефект е изключително важен за места с голям
оборот на хавлии, като хотелите, където на
практика всички хавлии се сменят дневно.

Спрямо тези цифри, допълнителното
замърсяване генерирано от едно пране ще
бъде 65 литра при 13 литра използвани.
Всяка употреба на Valiryo® може да спести
до 78 литра вода.
Според данните на Ecologists in Action,
използването на Valiryo® спестява вода
равняваща се на едно къпане, или оставяне
на чешмата пусната за 7 минути.
(Данните са предоставени от INE в Испания и
може да варират спрямо страната и
сградата.)

По-малко въглеродни емисии
Също така, всяка употреба на Valiryo®
намалява въглеродните емисии свързани
с голямото количество енергия
употребявана от перални и сушилни
машини.
По-конкретно, в индустриална среда,
благодарение на Valiryo® (при всяка
употреба вместо хавлия) се спестяват
0.55 кг CO

. В домакинство от 4
2
човека, където хавлиите се перат на
всеки 5 дни, се спестяват 0.044 кг
CO

2

при всяка употреба.

Това се равнява на замърсяването
причинено от една кола в продължение
на 1891 километра.

МОДЕЛ
Valiryo® Черен Мат

Valiryo® в хотелите

Предложете на гостите запомнящо се
изживяване

Подобрете преживяването, което
вашите клиенти изпитват.

Valiryo® е първата технология за изсушаване на

Оптимизирайте разходите си за пране

тяло, създадена за универсална употреба в

и служители. Подобрете екологичният

взискателна среда. Предложете на гостите си да

отпечатък на вашият хотел. Бъдете

удължат удоволствието от душа с топло и ефикасно

иновативни в изключително

изсушаване, което отпуска и прави кожата мека и

конкурентен пазар.

гладка. Позволете им да се почувстват специални.

Намалете разходите за индустриално
пране и бъдете по-екологични
Голяма част от прането в хотелите се състои от хавлии,
които са използвани само един ден и са на практика
чисти. Намалете разходите с въвеждането на Valiryo® и
намалете отпечатъка си върху околната среда. Цената за
едно използване на Valiryo® е приблизително 0.02 лв.,
докато разходите в процеса на прането и изсушаването

100% водоустойчив, сигурен и
резистентен на бактерии дизайн
Valiryo® е проектиран за употреба под душа и е
напълно безопасен, защото е защитен от вода и
предмети. Изработен е за публична употреба.
Материалите и системата за монтиране са
обезопасени срещу външна намеса. Цялото
оборудване е преминало обработка против
бактерии във влажна среда. Технологията е
хигиенична, не изисква поддръжка, и завършекът
на покритието е избираем.

МОДЕЛ
Valiryo® Светъл
керамик

Valiryo® във фитнес и СПА центрове

Носенето на хавлия е нещо в миналото

Направете живота на клиентите на вашият център по-лесен и
удобен, като премахнете отговорността, неудобството, и
липсата на хигиена от носенето на хавлия и добавете стойност
към преживяването чрез мускулна релаксация и по-мека и
гладка кожа. Ако предлагате хавлии, направете следващата
стъпка.

Клиентите ви няма вече да се притесняват за
носенето на хавлия и прането и всеки път. Ако
предоставяте безплатни хавлии, Valiryo® ще ви
предостави допълнително предимство.

Отпуска мускулите и прави кожата мека и гладка
Valiryo® напълно заменя хавлиите и подобрява
усещането от душа, отпускайки мускулите с топъл
въздъх, оставяйки кожата гладка.

Гарантира лично пространство в съблекалнята
Valiryo® може да се инсталира при душа,
подпомагайки процеса на преобличане и хигиена в
съблекалнята, както и предлага допълнително лично
пространство за клиентите.

Дългосрочни и постоянни финансови спестявания
Заменянето на хавлиите с Valiryo® не само намалява
употребата на вода, но също така и други разходи
свързани с използването на услуги за изпиране и
продукти за поддържане на хигиената.

Valiryo® в дома

Valiryo® е радикална иновация в банята.

Преминете към по комфортна и ефикасна
опция за изсушаване и предоставя приятно
усещане на кожата ви. Намалете влагата в
банята и усилията по пране на хавлии.

Топлинната обработка подпомага мускулната релаксация и
изсушаването с топъл въздъх прави кожата гладка. Това е
забележимо след първия ден на употреба.

По-удобно изсушаване без влага
Изцяло нов начин за изсушаване на тялото след баня, осигурява
по-добро усещане на тялото и много по-добър резултат от
хавлиите. Помага за намаляване на неприятни миризми в банята и
не генерира влага.

По-малко усилие и по-големи спестявания
Valiryo® напълно заменя хавлията, намалявайки консумацията на
вода, електричество и препарати. Намалява екологичния
отпечатък, без замърсяване на вода и по-малко въглеродни
емисии.

Удобство за всички
Valiryo® е идеален за хора с
проблеми с подвижността и
увреждания. Технологията за
изсушаване на тялото дава
по-голяма самостоятелност и
независимост и дава по-добри
резултати от традиционни
методи, подобрявайки
качеството на живот.

Употребата на Valiryo® може да спести до
510,000 лева за 5 години във сграда със 100
стаи.
Употребата на хавлии причинява серия сериозни и постоянни
разходи свързани с пране, транспорт и служители. Също така,
разходите по заменянето на хавлии, които са откраднати, или
изхабени, могат да бъдат значително намалени чрез употребата
на Valiryo®.

Годишните спестявания от заменянето на хавлиите
с Valiryo® в сграда от 100 стаи възлизат между
57,000 лева и 102,000 лева. Цената за употреба
на Valiryo® е 0,02 лева, което при постоянно
пълна сграда от 100 стаи се равнява на само
3000-3500 лева за една година.

Инсталация и
гаранция
Valiryo® може да
се инсталира в душ
кабини лесно и
напълно безопасно.
Дизайнът позволява
уредът да се
постави на стена
или в ъгъл без
загуба на въздушен
поток.
Valiryo® има антибактериално
покритие, което
гарантира
оптимална хигиена
дори и в много
влажни помещения.
Valiryo® не
изисква поддръжка.
Продуктът идва с 2
години гаранция от
производителя.

Технически характеристики

Свържете се с нас на:
+359885051274
inovativabg@gmail.com

