
DAN DRYER HÅNDTØRRERE

Håndtørrere i topklasse
til erhverv og offentlige toiletter

∂ HYGIEJNISK

∂ MILJØVENLIGT

∂ ØKONOMISK

∂ DRIFTSSIKKERT 

∂ TIDLØST
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Håndtørrere til ethvert behov
- også når tid er en afgørende faktor!

DAN DRYER HÅNDTØRRERE

Kvalitet, design og hurtighed! De ord beskriver på bedste vis 

Turbo håndtørreren fra DAN DRYER. Med en tørretid på kun 

10-15 sekunder, 5 års garanti samt et elegant og pladsbe-

sparende cylinderformet design er Turbo særdeles populær 

og en af de mest solgte DAN DRYER håndtørrere.

Turbo overbeviser med sin styrke og fortsætter med at bevi-

se sit værd på offentlige toiletter overalt i verden. Men efter 

mere end 30 år i branchen står udvikling stadig øverst på 

dagsordenen hos DAN DRYER, for det gælder om at være på 

forkant og hele tiden tænke i nye baner. 

Ud fra ambitionen om at skabe fornyelse baseret på gen-

nemtestede og kendte kvalitetselementer, har vi således ud-

viklet endnu en solid og driftssikker hurtigtørrer, der i sin 

form leder tankerne hen på et smukt, stærkt, rankt og typisk 

skandinavisk træ. Deraf kommer også navnet, som er afledt 

af det skandinaviske ord for birk, nemlig: Björk! 

◊ Et af markedets absolut største udvalg

◊ Komplet serie af hygiejneprodukter i topkvalitet

◊ Fokus på kvalitet, design og brugervenlighed

◊ Bygger på mere end 30 års erfaring

◊ Professionel rådgivning og sparring

DAN DRYER håndtørrere fordi:

HYGIEJNISK ØKONOMISK DRIFTSSIKKERT MILJØVENLIGT

Rengøring og vedligehold skal 
kunne foretages nemt og effektivt. 
Derfor er DAN DRYER produkter ud-
formet uden vanskelige hjørner eller 
andre svært tilgængelige områder.

Holdbarhed og kvalitet betyder 
færre geninvesteringer og redu-
cerede driftsomkostninger. Se for 
eksempel hvor meget du kan spare 
med en DAN DRYER håndtørrer på 
www.dandryer.dk.

Kvalitet er kernen i DAN DRYERs dna. 
Derfor kan vi tilbyde usædvanligt 
stabilt og langtidsholdbart toilet-
inventar, der også efter montering 
nemt kan vedligeholdes. 

Produkter fra DAN DRYER produce-
rer stort set ikke andet affald end 
den emballage, de bliver leveret i. 
Funktionelle løsninger sikrer opti-
mal udnyttelse af forbrugsprodukter 
samt minimalt strømforbrug. 

DAN DRYER er kendt for sit enkle, 
tidløse design, der med respekt for 
et rums arkitektur og indretning 
passer ind i ethvert miljø. 

TIDLØST

Björk er baseret på Turbo og byder således på de samme 

tekniske fordele, men i et ganske unikt og nyskabende design. 

Den cylindriske form med sine ubrudte linjer giver Björk et 

slankt og nærmest svævende udtryk. - Et overbevisende 

design så innovativt, at det er blevet belønnet med den 

anerkendte og eftertragtede Red Dot designpris!

Den tidløse og fleksible hurtigtørrer byder på en høj grad af 

individuel designfrihed. Med en fleksibel, udskiftelig topplade 

giver Björk således rig mulighed for at lade farver og udtryk 

integrere med omgivelserne og skabe sammenhæng og 

ensartethed i indretningen. 

Björk udgør et stærkt fundament for designmæssig lang 

holdbarhed og er, ligesom Turbo, udviklet med fokus på gen-

anvendelighed og hensyntagen til miljøet.

Det er bæredygtighed i

sin smukkeste form!



DAN DRYER håndtørrere overalt i verden
kendt for kvalitet og stort produktudvalg

DAN DRYER HÅNDTØRRERE

Her finder du DAN DRYER
håndtørrere:

• Lufthavne
• Offentlige bygninger
• Uddannelsesinstitutioner
• Shoppingcentre
• Supermarkeder
• Kontor og administration 
• Hoteller
• Restauranter
• Kulturinstitutioner
• Event og sportsarenaer

Fra klassiske håndtørrere til topmoderne hurtigtørrere. Udvalget af DAN DRYERs

effektive og hygiejniske håndtørrere hører til blandt markedets absolut største med

modeller i alle prisklasser og til ethvert behov. 

Kvalitet og design er afgørende faktorer, når der skal vælges håndtørrere til offentlige 

toiletrum. Dertil kommer endnu et element, som i stadig stigende grad spiller en lige

så væsentlig rolle – nemlig tid. 

Tid er for de fleste mennesker en mere kostbar ressource end nogensinde før.

Den udvikling afspejler sig også på hygiejneområdet, hvor hurtig og effektiv håndtørring 

prioriteres højt blandt brugere af offentlige toiletter. 

Tendensen er klar; netop derfor er DAN DRYERs anerkendte hurtigtørrere stærkt

repræsenteret overalt i verden, hvor de er at finde på alle typer offentlige toiletter lige

fra rastepladser, restauranter og hoteller til skoler, indkøbscentre og kontorbygninger.



Björk

Kraftig, berøringsfri hurtigtørrer i et unikt

DAN DRYER design, der med sine ubrudte

linjer giver et slankt og nærmest svævende udtryk. 

Udstyret med topplade, der let kan skiftes, så farver

og udtryk kan integreres med omgivelserne. 

•   Berøringsfri håndtørrer, der med en kraftig, lun luftstrøm 

sikrer hurtig og effektiv håndtørring. 

•  Tørretid på kun 10-15 sekunder.

•  Fås som standard i klassisk hvid og trendy mat sort.  

•  Kan desuden leveres i alle RAL-farver samt beklædt med 

forskellige mønstre og motiver.

•  Udstyret med udskiftelig topplade i højtrykslaminat, der kan 

fås i seks valgfri standardfarver. Pladen er selvklæbende og 

nem at skifte.

•  LED lys indikerer, når maskinen er i funktion.

•  Udstyret med en kraftig kommutator-motor med kulbørster. 

•  Mulighed for justering af aktiveringsafstand, motorhastighed 

samt varmelegemeeffekt. 

•  Udstyret med lås for effektiv beskyttelse mod hærværk. 

•  5 års garanti.

Topplade fås i følgende valgfri standardfarver:  
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Tekniske data:

Berøringsfri håndtørrer med stålkabinet, 

pulverlakeret mat sort eller hvid. 

Infrarød sensor og elektronisk timer. 

Tørretid: 10-15 sek. IPX1, 230 V, 50/60 Hz, 

1600 W, klasse I (til jordtilslutning). 76 dBA.

Nettovægt: 5,7 kg

Negro Ingo
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Björk, hvid

RAL 9003

(art. 3000)

Foto: 
Med Geo White
topplade.

Björk,

mat sort

RAL 9005

(art. 3006)

Foto:
Med Birk
topplade.

Björk,

valgfri

RAL farve

(art. 3002)

Foto:
RAL 5024
med Oslo
topplade.

Bianco Male

Geo White Oslo

Birk

Grigio Londra

winner



Turbo

•  Berøringsfri håndtørrer, der med en kraftig, lun luftstrøm 

sikrer hurtig og effektiv håndtørring. 

•  Tørretid på kun 10-15 sekunder.

•  Fås som standard hvidemaljeret samt i børstet, rustfrit stål.  

•  Kan desuden leveres i alle RAL-farver samt beklædt med 

forskellige mønstre og motiver.

•  LED lys indikerer, når maskinen er i funktion.

•  Udstyret med en kraftig kommutator-motor med kulbørster. 

•  Mulighed for justering af aktiveringsafstand, motorhastighed 

samt varmelegemeeffekt. 

•  Udstyret med lås for effektiv beskyttelse mod hærværk. 

•  5 års garanti. 

Berøringsfri, kompakt hurtigtørrer i smart

cylinderformet design.

En kraftig maskine og derfor bedst egnet til opsætning

på steder med en vis støjtolerance. 

28
7

205 180Tekniske data:

Berøringsfri håndtørrer med kabinet i

hvidemaljeret eller børstet, rustfrit stål.

Infrarød sensor og elektronisk timer.

Tørretid: 10-15 sek. IPX1, 230 V, 50/60 Hz, 

1600 W, klasse I (til jordtilslutning). 78 dBA.

Nettovægt: 5,5 kg

Turbo, hvid

(art. 246)

Turbo, børstet

(art. 247)

Turbo findes også

i en elegant 

Design udgave med 

smukt, buet kabinet

i 1,5 mm børstet,

rustfrit stål.

(art. 288).
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DAN DRYER
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NORDIC ECOLABEL

Mere end 30 års erfaring
med inventar til offentlige toiletrum

Leverandør - Rådgiver - Produktudvikler
DAN DRYER var en af de første håndtørrer-producenter på mar-

kedet og har siden udviklet sig til at være et af de førende mærker 

indenfor toiletrumsudstyr. I dag kender alle den lille DAN DRYER 

viking fra offentlige toiletter overalt i verden. Mange års erfaring 

har gjort os til specialister indenfor udvikling og produktion af 

toiletrumsudstyr. Det betyder, at vi i dag kan tilbyde vores kunder 

alt fra håndtørrere til komplette hygiejneløsninger.

DAN DRYER er en løsningsorienteret virksomhed, der produktud-

vikler i forhold til markedets aktuelle behov. Det kommer til udtryk 

i et tæt og dialogbaseret samarbejde med vores kunder, som hos 

os kan forvente mere end blot en leverandør. Vi fungerer nemlig 

også som rådgiver og sparringspartner og indgår gerne aktivt i 

fælles produktudviklingssamarbejder.

Med den tilgang har DAN DRYER opnået en international position 

som en af de mest foretrukne leverandører af toiletudstyr til bl.a. 

lufthavne, offentlige institutioner og detailkæder. Samtidig har vi 

skabt en unik position som niche-producent af teknisk kompli-

cerede og skræddersyede produkter til togindustrien.

Styrken ligger i en enestående knowhow og en virksomhedsstruk-

tur, der gør os i stand til at reagere hurtigt og fleksibelt i forhold 

til individuelle krav og specifikationer. Det gælder lige fra projekt-

stadie til indretning af et færdigt byggeri, hvor vi altid kan hjælpe 

med at finde frem til den helt rette inventarløsning. 

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

Tel: +45 86 41 57 11  ·  Fax: +45 86 41 60 89  ·  dandryer@dandryer.dk

dandryer.dk


