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TRE PÅ RAND
TVÅL, VATTEN OCH LUFT
DAN DRYER TAPS är en serie bestående av en
effektiv handtork, en tvåldispenser samt en
tvättställsblandare i en elegant slank design.
Produkterna kan installeras separat eller som en
komplett serie.
Alla produkter är beröringsfria och finns i två
varianter – för montering i bordsskivan eller för
montering på vägg.
Seriens design är praktisk, hygienisk och
platsbesparande.
Tvätt och torkning av händerna klaras direkt vid
handfatet. Därmed undviks att skvättande vatten
hamnar på golvet.
Dessutom frigör toalettrumslösningen värdefullt
väggutrymme och kan med fördel integreras
redan i projekteringsfasen.

TAPS FÖR BORDMONTERING
AIRTAP

En effektiv handtork som rekommenderas för toaletter med hög
besöksfrekvens. Handtorkaren har en elegant slank design och
är anpassad för inbyggnad i toalettrum och toalettkabiner.
Handtorken har en modern design med glatta ytor i rostfritt stål
med satinfinish, som gör den enkel at rengöra. Maskinen kräver
dessutom mycket lite underhåll.
Tekniska specifikationer
• Torktid på 10-15 sekunder
• Rostfritt stål med satinfinish
• Handtorkare: Ø50/Ø38 x L220 x H170 mm
• Motor: B 306 x D 151 x H193/H220 mm
• Längd på slang: 300-320 mm
• Strömförsörjning: 230 V, 50/60 Hz, Klass I

SOAPTAP

SoapTap tvåldispenser med automatisk sensor för beröringsfri
dosering. Tvåldispensern har en modern design med blanka
ytor i rostfritt stål med satinfinish, vilket också gör den enkel att
rengöra. Dessutom kräver den mycket lite underhåll.
Tekniska specifikationer
• Kapacitet på 1,5 l flytande tvål (=1.000-1.500 doseringar)
eller skumtvål (=1.875-2.500 doseringar)
• Rostfritt stål med satinfinish
• Tvåldispenser: Ø50/Ø38 x L220 x H170 mm
• Pump inkl. behållare: B 108 x D 130 x H 310 mm
• Längd på slang: Max. 250 mm
• Strömtanslutning: AC (0,6V)
• Vikt: 1,9 kg

WATERTAP

WaterTap-tvättställsblandare med automatisk sensor för
beröringsfri betjäning. Blandaren är enkel att använda och
har en modern design med blanka ytor i rostfritt stål med
satinfinish, vilket gör den enkel att rengöra.
Tekniska specifikationer
• Justerbar aktiveringsavstånd mellan 20 och 120 mm
• Rostfritt stål med satinfinish
• Armatur: Ø50/Ø38 x L220 x H170 mm
• Strömförsörjning: AC (6V)
• Vikt: 1,7 kg

TAPS FÖR VÄGGMONTERING
AIRTAP

En effektiv handtork som rekommenderas för toaletter med hög
besöksfrekvens. Handtorkaren har en elegant slank design och
är anpassad för inbyggnad i toalettrum och toalettkabiner.
Handtorken har en modern design med glatta ytor i rostfritt stål
med satinfinish, som gör den enkel at rengöra. Maskinen kräver
dessutom mycket lite underhåll.
Tekniske specifikationer
• Torktid på 10-15 sekunder
• Rostfritt stål med satinfinish
• Handtorkare: Ø50/Ø38 x L220 mm
• Motor: B 306 x D 151 x H193/H220 mm
• Längd på slang: 300-320 mm
· Strömförsörjning: 230 V, 50/60 Hz, Klass I
• Vægt: 5,85 kg

SOAPTAP

SoapTap tvåldispenser med automatisk sensor för beröringsfri
dosering. Tvåldispensern har en modern design med blanka
ytor i rostfritt stål med satinfinish, vilket också gör den enkel att
rengöra. Dessutom kräver den mycket lite underhåll.
Tekniska specifikationer
• Kapacitet 1,5 l flytande TVÅL (=1.000-1.500 doseringar) eller
skumtvål (=1.875-2.500 doseringar).
• Rostfritt stål med satinfinish
• Tvåldispenser: Ø50/Ø38 x L 220 mm
• Pump inkl. behållare: B 108 x D 130 x H 310 mm
• Längd på slang: Max. 400 mm
• Strömanslutning: AC (0,6V)
• Vikt: 1,8 kg

WATERTAP

WaterTap-tvättställsblandare med automatisk sensor för
beröringsfri betjäning. Blandaren är enkel att använda och
har en modern design med blanka ytor i rostfritt stål med
satinfinish, vilket gör den enkel att rengöra.
Tekniska specifikationer
• Justerbart aktiveringsavstånd mellan 20 och 120 mm
• Rostfritt stål med satinfinish
• Armatur: Ø50/Ø38 x L 220 mm
• Strömförsörjning: AC (6V)
• Vikt: 1,55 kg
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