
HANDTORKAR
DAN DRYER A/S
Alsikevej 8

DK-8920 Randers NV

Tel: +45 86 41 57 11

Email: info@dandryer.dk

dandryer.se



HANDTORKAR FÖR  
ALLA BEHOV
Kvalitet, design, driftsäkerhet – från klassiska handtorkare till 
toppmoderna, snabba handtorkare. Utbudet av DAN DRYERs 
handtorkare är bland marknadens absolut största med 
modeller i   alla prisklasser och för alla behov.

FRAMTIDSSÄKRA TOALETTTFACILITETER
Om du är trött på överfyllda papperskorgar, papper som
Kastas  och önskar en presentabel toalett, finns det flera 
fördelar med att välja en effektiv och energivänlig elektrisk 
handtork.

Du slipper dagligt besvär med påfyllning av pappershållare, du 
sparar lagerplats för papper, lättare underhåll och rengöring, 
och du reducerar samtidigt CO2-avtrycket.

En elektrisk handtork är en framtidslösning för offentliga och 
kommersiella toaletter. Den skapar samtidigt en behaglig, 
hygienisk miljö för de besökande.

HEPA - LITET FILTER, STOR EFFEKT
Det ställs hela tiden större krav på ett säkert inomhusklimat – 
ökad handhygien har varit ett av många tilltag i kampen mot 
COVID-19.

En rad av DAN DRYERs handtorkar kan levereras med ett 
effektivt HEPA filter, som fångar upp 99,7% av luftens partiklar/ 
bakterier. Därmed får man renare luft och större trygghet för 
användarna. Elektrisk handtorkrning har dessutom blivit 
rekommenderat av  WHO, som en av de mest effektiva och 
säkra sätten att genomföra handtvättsprocessen med.

SE DIN POTENTIELLA BESPARING
Det finns mycket att spara genom att byta ut din nuvarande 
papperslösning mot en elektrisk handtork. Prova 
besparingsberäknaren.

BESPARINGSKALKYLATOR



BJÖRK
Effektiv handtork i elegant prisbelönad design som med sina obrutna linjer ger ett slankt och närmast 
svävande uttryck. BJÖRK-handtorken är en kraftfull handtork med hög luftgenomströmning som passar 
bra för toalettrum med en viss ljudtolerans. 

 

BJÖRK

• Torktid endast 10–15 sekunder  

• Kraftig kommutatormotor med kolborstar  

• Erbjuds som standard också i trendig matt svart och valfri RAL CLASSIC-färg 

• Erbjuds också beklädd med olika mönster och motiv

• Topplatta i 6 valfria färger. Färgval skall anges vid order

• LED-ljus indikerar när maskinen är i drift

• Reglerbart aktiveringsavstånd, motorhastighet och värmeeffekt

• Lämplig för företag och offentliga toaletter

• Kan utrustas med HEPA filter (tillval)

INTERNATIONELLA DESIGNPRISER

SE DETALJERAD  
INFORMATION



Prisbelönt, beröringsfri snabbtorkare i funktionell design, som anpassar sig till rummets övriga 
arkitektur. Med sina rena linjer harmoniserar handtorken med arkitekturens andra element 
såsom fönster, dörrar och väggytor. Det långa karakteristiska spåret på frontplattan binder 
samman serien och skapar harmoni när LOKI produkterna hänger sida vid sida.

 

LOKI

• Torktid på endast 10-15 sekunder

• LED-ljus indikerar när handtorken är tänd

• Justerbar aktiveringsavstånd och motorhastighet

• Fås som standard i rostfritt stål, borstat eller pulverlackerad

• 5 års garanti 

• Kan utrustas med HEPA filter (tillval)

INTERNATIONELLA DESIGNPRISER

LOKI

SE DETALJERAD  
INFORMATION



Beröringsfri och effektiv automatisk handtork i borstat rostfritt stål i en smart cylinderformad 
och mycket lite platskrävande design. TURBO-handtorken är en kraftfull elektrisk handtork 
med hög lufthastighet och därför bäst lämpad för montering på platser med en viss 
ljudtolerans, som t.ex. restauranger, kontorsbyggnader och skolor.  

 

TURBO LOW NOISE

• Torktid endast 10–15 sekunder

• Finns som standard vitemaljerad samt i borstat och svartmålat rostfritt stål

• Kan dessutom levereras i valfri RAL-färg samt beklädd med olika mönster och motiv 

• Kraftig kommutatormotor med kolborstar 

• Ytterst hygienisk och underhållsvänlig handtork

• 5 års garanti

• Kan utrustas med HEPA filter (tillval)

TURBO LOW NOISE

SE DETALJERAD  
INFORMATION



BOLIA HOVEDKVARTER, AARHUS MUSIKKENS HUS, AALBORG

JAKOB’S CAFÉ, SKAGEN

LA GLACE, KØBENHAVN

CAMP ADVENTURE, SYDSJÆLLAND

HOTEL RANDERS, RANDERS



Robust och vandalsäker, allround automatisk handtork för alla typer av offentliga toaletter – 
t.ex. på skolor och restauranger.

STAINLESS DESIGN TURBO

• Torktid endast 10–15 sekunder

• Kraftig kommutatormotor med kolborstar 

• Justerbart sensoravstånd, motorhastighet och värmeelementeffekt

• Utrustad med lås för effektivt skydd mot åverkan

• Standard i borstat rostfritt stål

• Levereras dessutom i valfri RAL-färg 

• Ytterst hygienisk handtork och lätt att underhålla

• 5 års garanti

STAINLESS DESIGN MINI

• Torktid ca 30 sekunder

• En närmast underhållsfri maskin med induktionsmotor

• Reglerbart aktiveringsavstånd

• Utrustad med lås för effektivt skydd mot vandalisering

• Levereras som standard i borstat rostfritt stål

• Kan levereras i valfri RAL-färg samt beklädd med olika mönster och motiv

• 3 års garanti

STAINLESS DESIGN AE

• Torktid ca 20–25 sekunder

• En närmast underhållsfri maskin med induktionsmotor  

• Reglerbart aktiveringsavstånd

• Utrustad med lås för effektivt skydd mot åverkan

• Standard i borstat polerat rostfritt stål

• Kan dessutom levereras i valfri RAL-färg samt beklädd med olika mönster och motiv 

• 5 års totalgaranti på alla funktionsdelar, även vid tillfälle av åverkan

STAINLESS DESIGN

SE DETALJERAD  
INFORMATION





Mycket robust och vandalsäker allround handtork för alla typer av offentliga toaletter.

100-AA

• Driftsäker DAN DRYER-klassiker med tryckknapps-aktivering

• Torktid ca 20–25 sekunder

• Standard i vit men finns även i valfri RAL CLASSIC-färg  

• En närmast underhållsfri maskin med induktionsmotor  

• 90 % återanvändbar och således ytterst ekonomisk och miljövänlig 

• 5 års totalgaranti på alla funktionsdelar även vid händelse av åverkan

AE

• Driftsäker beröringsfri DAN DRYER-klassiker

• Torktid ca 20–25 sekunder

• Levereras som standard i vit men finns även i valfri RAL CLASSIC-färg

• En närmast underhållsfri maskin med kondensatormotor

• 5 års totalgaranti som även gäller vid vandalisering

DAN DRYER IKONER

SE DETALJERAD  
INFORMATION



TAPS

SE DETALJERAD  
INFORMATION

Kraftig, beröringsfri handtork, som lämpar sig väl på platser med en hög besöksfrekvens. 
Handtorken har en elegant slim-design och är lämplig för inbyggnad i toalettrum och 
toalettkabiner. Den intelligenta temperaturstyrningen mäter rumstemperaturen och anpassar 
automatiskt effekten på värmelelementet.

AIRTAP - BORDMONTERING

• Intelligent temperaturkontroll och automatisk anpassning av effekt

• Torktid endast 10–15 sekunder  

• Kraftig kommutatormotor med kolborstar  

• Rostfritt stål med satinfinish

• Infraröd sensor och elektronisk timer

• 2 års garanti 

AIRTAP - VÄGGMONTERING

• Intelligent temperaturkontroll och automatisk anpassning av effekt

• Torktid endast 10–15 sekunder  

• Kraftig kommutatormotor med kolborstar  

• Rostfritt stål med satinfinish

• Infraröd sensor och elektronisk timer

• 2 års garanti 
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