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הפתרון שלך

מייבש ידיים סילוני מהפכני .הכי מהיר .הכי
מתקדם .הכי שקט .הכי חסכוני.
הכי אנטי-בקטריאלי.

בעל עסק יקר,

נמאס לך...

למה?

שזורקים לך כסף (נייר) לפח?
שהמחיר של הנייר עולה ועולה?...
לשכוח להזמין נייר לשירותים?
מסתימות בשירותים?
מהמקום שהנייר לוקח לך במחסן?
מריצפת שירותים מלוכלכת ורטובה?
משירותים מלוכלכים וזה הדבר שזוכרים מהעסק שלך?

מגדיל לך את הרווח התפעולי!
 100%חיסכון בנייר
 98%חיסכון בחשמל (בהשוואה למייבש "ישן")
נראות נהדרת  -כולם יגידו "וואו"
מונע ריחות רעים בשירותים
מפנה מקום איחסון
לא עוד סתימות בשירותים
שומר על הסביבה

שואף ל...

 לקוחות שמתפעלים גם מהשירותים בעסק שלך!
 חסכון של אלפי שקלים!
 עסק נקי ומסודר!
 להרוויח יותר ולשמור על הסביבה (עסק ירוק)!
 מראה משודרג ומהודר לעסק שלך!
 רווח תפעולי גבוה!
 יותר שטח אחסון (במקום הנייר)!
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 3דגמים לבחירתך:

טבלת השוואה לאכויות ותכונות

 100%חסכון בנייר

המתקדם והמשתלם
ביותר.

הזול ביותר.

היוקרתי ביותר.

פרטים בעמודים 6-10

פרטים בעמודים 12

פרטים בעמודים 13

חסכוני בחשמל
אנטיבקטריאלי ()3
ייבוש עד  10שניות
ידידותי לסביבה
נוח לתיפעול
הגנה מפני התחממות
מניעת קצר חשמלי
אחריות בבית הלקוח
מגוון צבעים לבחירה
אויר קר  /חם
ווסת עוצמה
שקט.
מתחת ל 60דציבל (! )6
ניקוז מים מופרד
ללא צינור (! )7
טכנולוגיה
אוירודינמית ()2
יותר שטח ייבוש ()1

מפרט טכני

אישי ומאובטח ()8
חלל ייבוש מרווח ()5

זמן ייבוש ממוצע

 7שניות

 10שניות

 7שניות

AC220-240V 50/60Hz

AC220-240V 50/60Hz

AC220-240V 50/60Hz

7Kg

9kg

9kg

צריכת מנוע

900W

750w

1150w

צריכת גוף חימום

מתח  /תדר
משקל

550W

1000w

מהירות האוויר

 115מ'/שניה

 105מ'/שניה

רעש (דציבלים)

58Db

70Db

טכנולוגיה מונעת היווצרות
והידבקות חיידקים

טכנולוגיה מונעת היווצרות
והידבקות חיידקים

65Db
טכנולוגיה מונעת היווצרות
והידבקות חיידקים
























































































































































טבלת חסכון כספי
מייבש ידיים
רגיל

נייר לניגוב
ידיים

₪ 0.550

₪ 0.550

₪ 0.550

₪ 0.550

0.90

1.75

1.15

2.40

₪ 0.020


חסכון כלכלי
מחיר קוט"ש  /יחידה
צריכת זרם  /וואט

*פרטים טכניים נוספים ניתן למצוא בעמודים 13-10

ממוצע זמן  /מגבונים

 7שניות

 10שניות

 7שניות

 50שניות

 5יחידות

מחיר שימוש לאדם

₪ 0.001

₪ 0.003

₪ 0.001

₪ 0.018

₪ 0.10

₪ 0.19

₪ 0.53

₪ 0.25

₪ 3.67

₪ 20

מחיר לחודש ( 30יום)

₪ 5.78

₪ 16.04

₪ 7.38

₪ 110

₪ 600

עלות לשנה

₪ 69.30

₪ 192.50

₪ 88.55

₪ 1,320

₪ 7,200

(לאדם)

מחיר ליום

למכשירים אישורי התקן המחמירים ביותר
באירופה ,ארה"ב וישראל:

( 200משתמשים)

נבדק ואושר
ע"י מכון
התקנים
הישראלי

04-9542361 | 1-700-077-107





*הסבר יתרונות  4-1ניתן לקרוא בעמוד  | 6הסבר על יתרונות  8-5ניתן לקרוא בעמוד 9
! היחידי בעל תכונות אלו.


 110מ'/שניה

גימור צבע

עיצוב חדשני ()4

מייבש ידיים רגיל

נייר לניגוב ידיים

*החישובים אינם כוללים שקיות נילון לפחים (כמות שקיות שנתית נוספת  35,040לפי החלפת פח  3פעמים ביום)
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השווה עם אחר

מ

ת
קד
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אקו-דרייר פרימיום
יותר שטח ייבוש:
פתחי זרימת האויר ממוקמים
בקצה העליון של חלל הייבוש
ומקנים ייבוש מירבי ויעיל עד
מעל גובה פרק כף היד.

1

שלא כמו מייבשי ידיים מהדור
הקודם שבהם פתחי האויר
ממוקמים במרכז החלל ולא
בקצה העליון ויש קושי לייבש
מעל פרק כף היד.

טכנולוגיה אוירודינמית:
טכנולוגיה אוירודינמית היוצרת
ׂש ַק ָטה למכשיר.
וה ְ
זרם חזק ַ
טכנולוגיה מתקדמת שבה פתחי
האויר ממוקמים בזוית ישרה
ובעיצוב אווירודימי גלי הממקד את
סילוני האויר בעוצמה רבה למרחק
גדול יותר ולכן ייבוש יעיל מהיר.

2
4

שלא כמו מייבשי ידים מהדור
הקודם בהם פתחי זרימת
האוויר עגולים או ישרים ,דבר
הגורם לפיזור זרימת אויר ואיבוד
העוצמה ומכאן הייבוש פחות יעיל
ואיטי יותר.

עיצוב חדשני:
הגנה אנטיבקטריאלית מלאה:
חלל ייבוש הידיים יצוק כיחידה
אחת ללא מרווחים או חריצים,
דבר המונע הצטברות בקטריות
ולכלוך ופשוט לניקוי.
שלא כמו מייבישי ידיים מהדור
הקודם שבחלל ייבוש הידיים יש
מרווחים וחריצים בהם מתרכזים
הלכלוך והבקטריות והניקוי מסורבל.

3

עיצוב מסוגנן בעל קוים ישרים
המשתלבים ומשדרגים כל חדר
שירותים ועסק במגוון צבעים
אופנתיים.

פכני

מה

אקו-דרייר פרימיום
חלל ייבוש מרווח:

5

חלל ייבוש ידיים גדול ומרווח
במיוחד ב 40%-מהדור הקודם דבר
המקנה נוחות שימוש מקסימלית.
שלא כמו מייבשי ידיים מהדור
הקודם בהם חלל הייבוש אינו גדול
ולכן פחות נוח לשימוש.

6

ניקוז מים מופרד:

7

ניקוז מים מופרד המונע תקלות
לחלוטין מהמנוע והרכיבים
האלקטרוניים אשר מעוצב כחלק
בלתי נפרד מהמכשיר ונוח מאוד
לניקוי .כל אלו מונעים לחלוטין
הצטברות בקטריות ,ריח רע,
ותקלות מנוע וחשמל ,ומצמצמות
בלאי למינימום.
שלא כמו במייבשי הידיים מהדור
הקודם בהם צינור ניקוז המים עובר
דרך המנוע והרכיבים האלקטרוניים
בצורה מפותלת אשר צוברת בקטריות
ומגבירה את הלחות ונתזי המים על
המנוע והרכיבים האלקטרוניים -
תקלות הן בלתי נמנעות.
והבלאי גבוה מאוד.

הטכנולוגיה השקטה ביותר:
המייבש השקט ביותר ,היחידי
עם טכנולוגיה המורכבת מבידוד
אקוסטי מיוחד העוטף בנפרד
את המנוע ושאר חלקי המכשיר
והתוצאה שווה  58דציבלים -
המכשיר השקט בעולם.
שלא כמו במייבשי ידיים מהדור
הקודם שאינם בעלי בידוד אקוסטי
ומייצרים רעש גבוה ומציק בעת ייבוש
הידיים.

אישי ומאובטח:

8
עם חום  /בלי חום
ויסות מהירות

on/off

מתגי הפעלה ובקרה מכוסים
ונעולים אשר משתלבים כיחידה
אחת בעיצוב המכשיר.
שלא כמו מייבשי ידיים מהדור
הקודם בהם מתגי ההפעלה
חשופים ונגישים ,וניתנים לשינוי
ושיבוש על ידי כל אחד.

מה הלקוחות שלנו אומרים על

המייבשים שלנו

אקו-דרייר פרימיום  -מהפכני ומתקדם

נייר...
בגלילי
שקליםחסכון
בשנה ע"י
"אמינים ...חסכנו
"אמינים...
מאות חסכנו
שקליםמאות
בשנה ע"י
חסכון
בגלילי נייר...
הידיים"...
נוח לייבוש נוח
לייבוש הידיים"...
ישקר
אחזקה,
תשתיות
מחלקת
חמו,
רפאל
רפאל חמו ,מחלקת תשתיות  -אחזקה ,ישקר

מייבש הידיים המהפכני ,הבחירה האולטימטיבית לייבוש ידיים מהיר וצריכת חשמל נמוכה.
הפיתוח הכי חדשני ומתקדם מאז מייבש הידיים הסילוני הראשון בעולם בשנת  ,1993שיפרנו
את הטכנולוגיות המתמקדים בקלות שימוש ובשילוב עיצוב יוקרתי ואופנתי.

יתרונות נוספים
מערכת סננים אנטיבקטריאלים
עשוי מחומרי  ABSאיכותיים במיוחד אשר דוחים בקטריות
צביעה ב 5שכבות בציפוי לקה מבריק
מערכת למניעת קצר.
חיישן טמפרטורה למניעת התחממות המנוע.
מערכת הגנה מפני שינוי מתח.

מפרט טכני:

מהירות אויר115Km/h :
זמן ייבוש 7 :שניות (בתנאי מעבדה)
מתחAC220-240V :
צריכת מנוע900w :
צריכת גוף חימום550w :
תדירות50/60Hz :
רעש (דציבלים)58Db :

מהיר הוסיף
הייבושיותר...
זמן מהיר
הייבוש
ומעוצב ...זמן
יפה,אמין
איכותי,
"מייבש יפה,
יותר...
ומעוצב...
מפרגניםאמין
איכותי,
"מייבש
ואקספרס...
שירות אדיב
ומרוצים..
הלקוחות
למראה יופי...
אדיב
ומרוצים ..שירות
מפרגנים
הלקוחות
למראה יופי...
הוסיף
ממליץ לכל חברי
בקניונים"..לכל חברי בקניונים"..
ואקספרס ...ממליץ
הכוכבים
חורי,סמנכ"ל,
אפיחורי,
אפי
שבעת הכוכבים
קניון שבעת
סמנכ"ל ,קניון

מידות:

משקל7kg :
רוחב 30 :ס"מ
גובה 67 :ס"מ
עומק 21.9 :ס"מ

מהלקוח...לכלוך
מהלקוח ...פחות
ושבאמת אכפת
אדיב
"שירותמהיר,
"שירות מקצועי,
ושבאמתלואכפת לו
מהיר ,אדיב
מקצועי,
למראה הנקי
המייבש
עיצוב
שלנו"...למראה הנקי
המייבש מתאים
מתאיםעיצוב
בשירותים,
לכלוך
בשירותים,פחות
שלנו"...
רונית ,קניינית רכש ,הרצליה מדיקל סנטר
רונית ,מנהלת רכש ,מדיקל סנטר הרצליה

נבדק ואושר ע"י
מכון התקנים
הישראלי

בשירותים ,אין נייר
הלכלוך
(נייר)...בעיית
פתר את
(נייר)...
"הוזיל בעלויות
בשירותים ,אין
בעיית הלכלוך
פתר את
בעלויות
"הוזיל
מתקןכבר
המכשיר
מתקן את
גדול,ולא
כספי נייר
חסכון קונה
גדול ,לא
על כספי
חסכון
את
נייר ולא
לא קונה
הרצפה...
על הרצפה...נייר
להיכנסמותקן"...
כשהמייבש
לשירותים
 3שנים ..מאוד
לשירותים
אקסקלוסיבי
להיכנסמאוד
אקסקלוסיבי שנים..
המכשיר כבר 3
כשהמייבש מותקן"...
עמית ,זכיין ארומה
עמית ,זכיין ארומה

שירות.
רמהשל
גבוהה
ירוקחשוב
ובנוסף
"אצלנוירוק
"אצלנו חושבים
גבוהה של
רמהלתת
לתת לנו
לנוחשוב
ובנוסף
חושבים
נפלא..
שירות
מרעיש ויש
מהיר ,לא
בחשמל,
חסכוני
סופר
מייבש זה הוא
מרעיש
בחשמל ,לא
חסכוני
סופר
מהיר,זה הוא
מייבש
שירות.
ואסתטי"...
נפלא ..נקי
וגם נראה
המראה
המראה וגם נראה נקי ואסתטי"...
שדרג את
שירות
שדרג את ויש
Oren
אורן
Oren Orkobi
היוקרהOrkobi
סלוןהיוקרה
בעלים,סלון
אור,בעלים,
אור,
אורן

עוד לקוחות מרוצים בסוף הקטלוג
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ביו ג'ט  -הזול

ג'ט דרייר  -היוקרתי

הביו ג'ט היווה פריצת דרך בייבוש ידיים .הוא משתמש במנוע בהספק גבוה ליצירת אוויר
חם שייבש את היד שלך בשניות ספורות .הוא אלגנטי ,אולטרה מודרני ,ונעים לשימוש.
ידידותי לסביבה בשל צריכת החשמל הנמוכה שלו .מסנן אנטיבקטריאלי משולש מונע את
ההתפשטות של חיידקים ונגיפים.

מייבש הידיים הסילוני ששינה את כל עולם מייבשי הידיים .מערכת התזת סילוני אויר במהירות
של  400קמ"ש לייבוש מהיר תוך  7שניות .חסכוני וידידותי לסביבה  -עלות הנמוכה פי 40
ממגבוני נייר ופי  10ממייבש רגיל ,חסכון עצום בחשמל .אנטי-בקטריאלי מערך מסננים לשימוש
בסביבה יחודית ,משדרג את ניראות השירותים ובתי העסק .מתאים למסעדות ,גני ארועים ,בנייני
משרדים ,בתי מלון ,בתי חולים ,תעשיות מזון ,קניונים ונמלי תעופה.

יתרונות

יתרונות

מחמם את האוויר על ידי קירור מנוע
 3חיישני אינפרא אדום לזיהוי כף יד
פלסטיק מתקדם מונע צריבה ,בטוח והיגייני
עיצוב מודרני אטרקטיבי .נוריות כחולות המוסיפות תחושה אופנתית
שליטה פשוטה בעוצמה ובמהירות
פעולה שקטה הודות לטכנולוגיה סופגת רעש

מפרט טכני:

מהירות אויר105Km/h :
זמן ייבוש 10 :שניות (בתנאי מעבדה)
מתח220-240V :
צריכת מנוע750w :
צריכת גוף חימום1000w :
תדירות50/60Hz :
רעש (דציבלים)70Db :

מערכת מסננים משולשת
מערכת מניעת קצר ESC
נצבע בטכנולוגיה מיוחדת המונעת הידבקות והיווצרות חיידקים ובקטריות
מראה היי-טקי ונקי.
 8פילטרים המטהרים את האויר הזורם דרכו.
מערכת חיישני אינפרא אדום לניטור עצמי.

מידות:

מפרט טכני:

משקל9kg :
רוחב 30 :ס"מ
גובה 68.7 :ס"מ
עומק 22 :ס"מ

04-9542361 | 1-700-077-107

מהירות אויר110Km/h :
זמן ייבוש 7 :שניות (בתנאי מעבדה)
מתח220-240V :
צריכת מנוע1150V :
תדירות50/60Hz :
רעש (דציבלים)65Db :
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מידות:

משקל9kg :
רוחב 30 :ס"מ
גובה 65 :ס"מ
עומק 22 :ס"מ

המייבש הסילוני שהתחיל בכישלון!
הכל התחיל כשחזרתי לארץ מארה"ב וחיפשתי דרך מכובדת לפרנס את
משפחתי .היה לי חשוב להתפרנס לא רק בדרך מכובדת אלא גם בדרך עם
ערך מוסף גבוה ללקוח תוך כדי שמירה על הסביבה.
כך מצאתי את עצמי בתחילת  2007על מטוס לסין בדרך לתערוכה
סולרית .בביקורי בשירותים בשדה התעופה של סין נדהמתי מהטכנולוגיה
המתקדמת שבה ייבשתי את ידיי ,מיד הבנתי שמצאתי את מה שחיפשתי.
התחלתי בתהליך מציאת המפעלים ובדיקת מייבשים .זה לא היה קל! גם
בעולם המוצר היה חדש ומהפכני .בסופו של התהליך ,מייבש הBio Jet-
 Dryerהתגלה כמכשיר הטוב ביותר והראשון בעל כל הפטנטים .בהתלהבות
רבה נעשתה הזמנת מסגרת ויבוא המייבשים לישראל .המייבש היה יקר
מאוד יחסית למייבשים הרגילים 5,800 .ש"ח לעומת  600ש"ח.
כמו כל התחלה בארץ ,היא הייתה קשה ,מאוד!
במשך  6חודשים כל ניסיונות המכירה כשלו ,אף אחד לא "קנה" את
החסכון האדיר ( )95%בעלויות ,שהמייבש הסילוני מאפשר.
אכן היה קשה להיות החלוץ שהביא את המייבש הסילוני הראשון לארץ.
הגעתי לייאוש מוחלט!
שניה לפני שהרמתי ידיים החלטתי לתת לקניון להתנסות במייבש בחינם,
ללא כל התחייבות מצידו( .וגם זה לקח שבועיים של שכנוע)
התוצאות היו מיידיות!
החסכון המוחלט והברור עשה את שלו וכמה ימים לאחר מכן הכל השתנה,
התחלתי לקבל עשרות פניות מקניונים אחרים ,מסעדות ואט אט הצטרפו
גם מפעלים ,משרדים ,חברות אחזקה ומי לא...
ומאז ועד היום ,במשך  7שנות פעילות יאזה מדיה ,עזרנו לעסקים לחסוך
מיליוני שקלים שהיו נזרקים לפח (כנייר) והצלנו כמות עצים המשתווה
ליערות הכרמל.
במהלך  7שנים האחרונות ,זה כל מה שאנחנו עושים .למדנו לפתח ולייעל
את מייבשי הידיים למען הלקוחות והסביבה ולא רק בטכנולוגיה אלא גם
בשירות ,זה המהות והליבה של יאזה מדיה:
כשאתה מתקשר  -אנחנו עונים! (לא מענה אוטומטי שפוקד עליך להקיש
מספרים לפי שלוחות)
כשצריך אותנו  -אנחנו באים! (כשנוח לך ולא כשנוח לנו)
כשתתעניין  -ניתן לך את כל הידע שלנו ,ללא תנאי!
כי ככה אני מאמין" ,כשאתה עושה טוב לאחר ,טוב לך!"

רן סיני,
מנכ"ל ובעלים
יאזה מדיה בע"מ

שירות ערך עליון עבורינו!
ההקשבה שלנו לצרכים שלך זה ה DNA -שלנו

משפחת עובדי יאזה מדיה מתחייבים לך!
לקיים מתוך רצון שתפיק הרבה יותר רווח במובן הכספי ,השקט הנפשי והערך
המוסף לעובדים וללקוחות שלך ממה שתשקיע במייבש ובשירות שלנו .שתוכל
להרגיש טוב במיוחד לאחר הרכישה לא רק ממוצר איכותי ,אלא ממענה ופתרון
מדויק ומהיר ברמת ביצוע גבוהה מצוות אכפתי וזמין במיוחד.

כחלק מהשירות שלנו ,עד כחודשיים מזמן ההתקנה אנו מבצעים סקר
שביעות רצון לקוחות מהמוצר והשירות.
בסקר זה הלקוחות מתבקשים לדרג מ 1-10 :על כל אחת
מ 5-שאלות (כש 1-הנמוך ביותר ו 10-הגבוה ביותר)

לבחירתך  3חבילות אחריות:

שביעות רצון מהשירות

חבילת אחריות בסיסית:

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

בחבילה זו תקבל שנה אחריות על המייבשים .אחריות לא בבית הלקוח.
עלות  0ש"ח (כלול במחיר המוצר)

שביעות רצון מהמייבש

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

חבילה משודרגת זו מעניקה לך שירות בבית הלקוח ,קריאה עד חמישה ימי
עבודה .במחיר של  500ש"ח

התאמת השירות לציפיות

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

שביעות רצון מהסוכן

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

שביעות רצון מהמתקין

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

חבילת אחריות מורחבת:

חבילת אחריות :V.I.P
החבילה שנותת לך יותר מכל אחריות שקיימת .האחריות כוללת :אחריות
בבית הלקוח ,אחריות לכל המכלולים ,אחריות ונדליזם ומענה  24/7כולל עזרה
ראשונית טלפונית וטיפול אקספרס של עד  48שעות בבית הלקוח (ימי עבודה)
במחיר של  1,000ש"ח

ממוצע סקר
שביעות הרצון
שערכנו למעל  3,000מלקוחותינו:

קניה בטוחה!
החזר כספי מלא עד  30יום מההתקנה
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נתון זה מוכיח ש:

"

"

השירות הוא ערך עליון עבורינו!

למשלמים באמצעות כרטיס אשראי
עד  36תשלומים ללא ריבית

סוד ההצלחה שלנו הוא בידיעה שלך ש:

אנחנו נענה לך מיד לטלפון
אנחנו ניתן לך את כל הידע שלנו ואתה תקבל את ההחלטה		
מה הכי טוב בשבילך
אנחנו נגיע אליך מתי שנוח לך
אנחנו נקשיב לצרכים שלך
אנחנו נשתף אותך לאחר הקניה בחידושים שאנחנו מפתחים
להקלה וחיסכון

אנו מתחייבים לשירות עד  48שעות,

היום זמן התגובה הממוצע הוא בין  12-5שעות

(עפ"י מעקב של  43שבועות)
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לחיפוש המבצע
:שהכי מתאים לך
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