
Har du papir så indtast dine omkostninger herunder: Omkostninger ved brug af: per dag: per måned: per år:

Papir: 68,49kr          2.083,33kr        25.000,00kr        

* 1. Indtast det beløb du betaler pr. år Traditionel håndtørrer: 11,20kr          336,00kr           4.032,00kr          

for papir, håndklæder, linned, serviceaftale eller lignende: 25.000,00kr     EcoFlow Håndtørrer: 1,80kr       53,90kr       646,80kr       

Hvis du har ældre håndtørrere så indtast data herunder: Din mulige besparelse
ved at skifte fra: per dag: per måned: per år: 

* 2. Indtast den tørretid dine nuværende håndtørrere har (sekunder): 40 Papir 66,70kr          2.029,43kr       24.353,20kr        

* 3. Indtast strøm-forbrug på din nuværende håndtørrer (Kilowatt) Traditionel håndtørrer 9,40kr            282,10kr           3.385,20kr          

Typisk bruger en ældre håndtørrer 2,2 - 2,4 kilowatt: 2,40                  

Omkostninger per tørring med en ældre håndtørrer: 0,04kr               

Driftsoplysninger EcoFlow håndtørrer 550 watt

Tørretid EcoFlow Håndtørrer (sekunder): 14

Strøm forbrug (Kilowatt): 1,10                  

Omkostninger per tørring med Eco-Flow Håndtørrer: 0,0060kr          

Indtast dine forbrugs-oplysninger herunder: Tlf. (+45) 2616 4564

* 4. Din pris per kilowatt-time (Dong opgiver til 1,4 kr. juli 2014) : 1,40kr               Distributør for EcoFlow og Vama i Danmark og Sverige

* 5. Indtast ca. antal tørringer per dag (antal toiletbesøg) : 300

* 6. Indtast ca. antal dage pr. måned toiletterne bliver benyttet: 30 www.PureSolution.dk

Eksempel på besparelse ved skift til EcoFlow 550 watts håndtørrer

 info@PureSolution.dk

Gå til bestilling - Klik her

http://www.puresolution.dk/
mailto:info@PureSolution.dk
http://www.puresolution.dk/


Forklaring til felterne som skal udfyldes:

* 1. Prisen på papir, håndklæder, serviceaftale m.m. varierer meget fra sted til sted - Indtast den samlede omkostning du har pr. årsbasis.

Har du også omkostninger til affald, lønninger i forbindelse med opfyldning af papir, rengøring m.m. 

kan du lægge det hele sammen og taste det i dette felt. 

* 2. Hvis du har håndtørrere kan du indtaste den tørretid dine nuværende håndtørrere  ca. har.

Typisk har traditionelle håndtørrere en tørretid på 40 - 45 sekunder

Hvis ikke du har håndtørrere på dine toiletter skal du ikke taste noget her. 

* 3. Hvis du har håndtørrere skal du her taste det el-forbrug din nuværende håndtørrer har. 

Typisk står det siden eller under bunden. Ældre maskiner bruger typisk 2200 - 2400 watt (2,2 - 2,4 kilowatt)

* 4. Her skal du taste hvad du betaler for en kilowatt-time hos dit el-selskab. Prisen ligger typisk på ca. 1,40 kr. (Juli 2014) 

* 5. Her skal du taste det antal toiletbesøg du ca. har per dag. 

*6 Her skal du taste det antal dage dine toiletter bliver brugt på en måned. Holder I f.eks. lukket i weekenden er det typisk 22 dage. 

Vi gør opmærksom på, at denne besparelses-udregning er vejledende da flere faktorer kan spille ind i den samlede udregning for besparelsen.

Vi ser dog i stort set alle tilfælde, at vores kunder opnår en meget stor besparelse ved at skifte til en energibesparende håndtørrer 

fremfor papirløsning eller serviceaftale. 

Kontakt os på tlf. (+45) 2616 4564 eller info@PureSolution.dk  

for mere information. 


