
 ice hockey rental

ski rental

Drygen produkty:
•  13 rokov vývoja - 5 generácií systémov 
 rýchleho a efektívneho sušenia
•  jednoduchá obsluha, vysoká účinnosť, dlhá životnosť
•  vysoko-kvalitný priemyselný produkt  
•  overené kvalitné materiály a komponenty

 DrygenOne
• extrémne rýchle teplovzdušné 
 sušenie - od 30 minút
• účinná likvidácia pachov v obuvi - ozonizácia
• intuitívna obsluha
• úspora energie 
 dosiahnutá
 krátkym 
 a selektívnym
 sušením
 alebo
 sušením 
 okolitým 
 vzduchom



DrygenOne

SKI RENTAL | SLIDING RACK | DRYGEN ONE

DG1_160/H210

DG1_160/h210  DRYGEN ONE hlavné benefity

 nový, prehľadný a komfortný ovládací software
 vysoká variabilita nastavení
 ovládanie prostredníctvom plnofarebného   

 dotykového displeja
 nové možnosti využitia pre frekventované   

 prevádzky
 kontrola prístupu k nastaveniam zariadenia
 autodiagnostika zariadenia

DG1 - DrygenOne

❆ sušenie veľkého množstva obuvi v minimálnom priestore
❆ až dve ozónové jednotky v jednom sušiči
❆ už žiadne náklady na dokupovanie dezinfekčnej chémie
❆ energetická efektivita dosiahnutá elektronickým 
 riadením výkonu od 0,4 kW do 12 kW
❆ výduchy z odolného plastu a hliníka
 navrhnuté pre ideálne smerovanie vzduchu
❆ výhrevné špirály pre rýchly ohrev bez veľkých strát

Energeticky úsporný proces sušenia a dezinfekcie 
veľkého množstva obuvi, dosiahnutý širokou škálou nastavení. 

❆ možnosť sušenia a dezinfekcie len na vybratých ramenách sušiča
❆ najväčší prietok vzduchu na trhu skracuje čas sušenia na minimum
❆ možnosť uloženia najviac používaných nastavení do pamäte 

mimoriadne účinný, vysokorýchlostný, 
teplovzdušný profesionálny sušič obuvi
s dezinfekciou ozónom

NOVÝ dotykový displej
s riadiacim, diagnostickým
a nastavovacím softvérom

špeciálny lamelový výduch

typ rozmery (Š x V x H) kapacita príkon
DG1_160/h210 64 x 210 x 160 cm 55 párov 0,4 - 12 kW
DG1_160/h240 64 x 240 x 160 cm 60 párov 0,4 - 12 kW
DG1_190/h210 64 x 210 x 190 cm 66 párov 0,4 - 12 kW
DG1_190/h240 64 x 240 x 190 cm 72 párov 0,4 - 12 kW
DG1_220/h210 64 x 210 x 220 cm 77 párov 0,4 - 12 kW
DG1_220/h240 64 x 240 x 220 cm 84 párov 0,4 - 12 kW


