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SIKKERT STADIUM

“ Vi havde brug for nogle dispensere med 
en vis kapacitet, da vi på en normal dag 
kan have mange besøgende i huset. Og når 
vi var i gang, kunne vi lige så godt vælge 
en løsning, der var elegant, eksklusivt-
udseende og som passede ind i forhold til 
vores grafiske linje. De specialfremstillede 
BJÖRK-dispensere opfyldte alle vores krav”. 

Morten Hørby Andersen 
Salgs- og Marketingansvarlig, Randers FC



BOLIA VALGTE LOKI

“Det var en lang proces for os at finde den 
helt rigtige spritdispenser. Der findes et utal 
af muligheder på markedet, men der er ikke 
ret mange løsninger, hvor designudtrykket 
har høj prioritet”. 

Thomas F. Schelander 
Concept Design Manager, Bolia



CAMP ADVENTURE

“Muligheden for at tilpasse løsningerne gjorde 
udslaget for os. Vi har en stram visuel linje og 
en meget specifik DNA. Da det så stod klart, 
at vi kunne ramme vores farveunivers 100%, 
havde vi fundet de løsninger og den leverandør, 
der kunne imødekomme vores behov og 
ønsker. Det ensartede look har virkelig givet 
toiletfaciliteterne det ”look and feel”, som vi 
søgte”. 

Kate Imogeen Wood 
Head of Concepts & Creative Development,  
Camp Adventure



JAKOB’S CAFÉ

“De nuværende håndtørrere og toiletrulleholdere 
fungerede upåklageligt, så vi skulle bare have 
dem malet, for at de ville passe bedre ind.Det 
er blevet en rigtig fin løsning, og så har vi også 
tænkt  bæredygtigt”. 

Jakob Sund 
Ejer, Jakob’s Café



DAN DRYER producerer og leverer et bredt 
udvalg af produkter til togindustrien og vi er vant 
til at  håndtere de mange komplekse standarder 
og kravspecifikationer til banemateriel.

Vi er fuldt certificeret og overholder europæiske 
standarder inkl. EN 45545 for brandbeskyttelse.

DAN DRYER RAILWAY



BJÖRK VED 
VESTERHAVET

“Valget af BJÖRK kan jeg desværre ikke selv tage 
æren for”, smiler Esben og fortsætter: ”Det kom 
på anbefaling af de arkitekter, som har designet 
Nationalparkcenter Thy.

Måske er førstegangsinvesteringen højere end 
vi egentlig havde budgetteret med – men på den 
lange bane er det vores forhåbning, at kvalitet 
betaler sig. De valgte produkter er bæredygtige, 
robuste og af høj kvalitet så der er tale om et 
stærkt match til stedet her”. 

Esben Colding Broe 
Projektleder, Nationalpark THY



HÅNDHYGIEJNE I 
BØRNEHØJDE

“De specialfarvede Elegance-dispensere fra 
DAN DRYER indgår nu som en integreret del af 
interiøret i Hummel Kids butikken i Aarhus, og er 
placeret i en højde, hvor børn kan nå dem”.

Kresten Skjödt 
Head of Retail, Hummel



KUNDETILPASNING

Tilpas din dispenser, så den skaber blikfang. 

Uanset om du ønsker at opfordre til bedre hygiejne, 
sende et budskab til brugeren eller kvittere med dit 
logo, så er dispenseren kun en succes, hvis den bliver 
brugt.

Et stort udvalg af standere og dispensere kan 
speciallakeres i alle RAL-farver. 



BJÖRK PÅ MUSEUM

“Det har været virkelig vanskeligt at finde 
elegante løsninger, der også holder over tid. Det 
fandt vi hos DAN DRYER”, udtaler hun og tilføjer: 

”Vi oplever, at gæsterne er meget glade for at 
museet langsigtet har indtænkt håndsprit i 
turen rundt på museet. Derudover har kollegaer 
fra andre museer spurgt ind til, hvor de kan 
få samme løsning. Vi er meget tilfredse med 
resultatet”.

Lotte Korshøj 
Museumsdirektør,  
Carl-Henning Pedersen & Else Alfelts Museum



165 ÅR GAMMELT HOTEL

“ DAN DRYERs håndtørrere og dispensere har stil, 
og de er funktionelle. De er pæne og diskrete, 
og så passer de godt ind i vores toiletrum, 
hvor vi har terrazzogulve og metrofliser, som 
man ser på gamle metrostationer. Samlet set 
udstråler interiøret god kvalitet, og det har stor 
signalværdi over for vores gæster”.

 
Sven Nørskov Eskildsen 
Hoteldirektør, Hotel Randers



LA GLACE

“Vi havde brug for en effektiv og kompakt 
håndtørrer og sæbedispenser i et enkelt design, 
som kunne passe til vores unikke og historiske 
interiør. Et andet argument for at vælge BJÖRK 
fra DAN DRYER var muligheden for at vælge en 
særlig farve, som jo ikke kunne være anden end 
vores klassiske La Glace-grønne farve”.

Marianne Stagetorn Kolos 
Direktør, La Glace



PANAGRAMPANAGRAM

PANAGRAM, beliggende i hjertet af 
Clerkenwell på 27 Goswell Road i London. 

Det er et 52.000 kvm smukt ombygget 
kontorlokale designet af den kendte arkitekt 
Buckley Gray Yeoman.

Bygningen har gulv-til-loft-højder, og 
rummet er oversvømmet med naturligt lys. 

På toiletterne er der installeret DAN DRYER 
TAPS.



På Q8 i Korsør er der installeret DAN DRYER 
TAPS på de moderniserede toiletter.

En pladsbesparende løsning, hvor produkterne er 
monteret i væggen.

Q8



Et stort e-handelshus er på plads i deres nye 
hovedkvarter.

Hvide LOKI produkter er installeret både på 
toiletter, kantine, tekøkken samt fælles arealer.

VERTICA



ET STREJF AF SPANIEN I AARHUS, DANMARK 
På den populære tapas restaurant CANblau i 
Aarhus får du en gastronomisk oplevelse fyldt 
med spanske delikatesser.

Mellem de 3 etager i restauranten og på 
toiletterne pryder LOKI desinfektions- og 
papirservietdispensere.

CANblau



TRADIUM

Størrelsen på COLUMN gør den særdeles 
velegnet til lobby-områder, som her på TRADIUM, 
en udviklingsorienteret erhvervsskole med et 
meget bredt uddannelsessortiment.

COLUMN er designet med en 5-liters beholder, 
som er lig med færre påfyldninger og dermed 
tidsbesparelse.



KØBENHAVNS 
HOVEDBANEGÅRD

DAN DRYER TAPS er installeret på de 
moderniserede toiletter på hovedbanegården.

En pladsbesparende løsning, hvor produkterne er 
monteret i væggen.



QUEEN VICTORIA
BYGNING

DAN DRYERs partner i Australien, Kfive Furniture, 
har leveret BJÖRK dispensere til en renovering 
af toiletterne i den historiske Queen Victoria 
Bygning i Sydney😍.



BERNARD BRYGGERI

Vores partner i Tjekkiet, Derpat Czech, har 
håndteret hele processen omkring salget af 
LOKI-produkterne til det berømte Bernard 
bryggeri.



HERNING CENTRET

80 butikker, gode restauranter, gratis parkering 
og 3,7 millioner besøgende om året. Det har 
været populært at shoppe i Herning Centret 
siden det åbnede i 1978.

En opgradering af toiletfaciliteterne blev 
igangsat og gennemført i 2022.

En spændende kombination af specialfarvede 
produkter fra LOKI-, BJÖRK- og DAN DRYER 
TAPS-serierne. Resultatet er fantastisk.



DAN DRYER A/S
Alsikevej 8
DK-8920 Randers NV
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