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HÅNDTØRRERE TIL  
ETHVERT BEHOV
Kvalitet, design, driftssikkerhed – fra klassiske håndtørrere til 
topmoderne, hurtige håndtørrere. Udvalget af DAN DRYERs 
håndtørrere er blandt markedets absolut største med modeller i 
alle prisklasser og til ethvert behov. 

FREMTIDSSIKREDE TOILETFACILITETER 
Hvis du er træt af overfyldte skraldespande og henkastet papir, 
og gerne vil tilbyde dine gæster et præsentabelt toilet, er der 
flere fordele ved at vælge en effektiv og energivenlig elektrisk 
håndtørrer. 

Du slipper for dagligt besvær med opfyldning af papirholdere, 
sparer lagerplads til papir, letter vedligeholdelse og rengøring, 
og du reducerer CO2-aftrykket.

En elektrisk håndtørrer er en fremtidssikret løsning til offentlige 
og kommercielle toiletter. Den skaber samtidigt et behageligt, 
hygiejnisk miljø for de besøgende. 

HEPA – LILLE FILTER, STOR EFFEKT
Der stilles stadig større krav til et sikkert indeklima – øget 
håndhygiejne har været ét af mange tiltag i kampen mod 
COVID-19. 

En række af DAN DRYERs håndtørrere kan leveres med det 
effektive HEPA-filter, der opfanger 99,7% af luftens partikler/
bakterier. Derved sikrer man renere luft og større tryghed for 
brugerne. Elektrisk håndtørring er desuden anbefalet af WHO 
som en af de mest effektive og sikre måder at fuldføre 
håndvaskprocessen på.

SE DIN POTENTIELLE BESPARELSE
Der er meget at spare ved at skifte din nuværende papirløsning 
ud med en elektrisk håndtørrer. Prøv besparelsesberegneren.

BESPARELSESBEREGNER



BJÖRK
Prisvindende, kraftig, berøringsfri hurtigtørrer i et unikt DAN DRYER-design. De ubrudte linjer giver  
et slankt og nærmest svævende udtryk. BJÖRK-håndtørreren passer til toiletrum  
med en vis støjtolerance, og kan udstyres med topplade, så farver og udtryk 
kan integreres med omgivelserne. 

 

BJÖRK

• Berøringsfri håndtørrer, der med en kraftig, lun luftstrøm sikrer hurtig og effektiv håndtørring

• Tørretid på ca. 10-15 sekunder

• Kan udstyres med HEPA-filter (tilkøb)

• Fås som standard i klassisk hvid og trendy mat sort

• Kan leveres i alle RAL-farver samt beklædt med forskellige mønstre og motiver

• LED-lys indikerer, når maskinen er i funktion

• Udstyret med en kraftig kommutatormotor med kulbørster

• Mulighed for justering af aktiveringsafstand, motorhastighed samt varmelegemeeffekt

• Udstyret med lås for effektiv beskyttelse mod hærværk

• Udstyret med udskiftelig topplade i højtrykslaminat, der kan fås i seks valgfri standardfarver/-motiver

• 5 års garanti

INTERNATIONALE DESIGNPRISER

SE UDDYBENDE  
DETALJER HER



Prisvindende, berøringsfri hurtigtørrer i funktionelt design, som forholder sig til moderne 
toiletrums øvrige arkitektur. Med sine rene linjer harmonerer håndtørreren med arkitekturens 
andre elementer såsom vinduer, døre og vægflader. Det lange karakteristiske spor på 
frontpladen binder serien sammen og skaber harmoni når LOKI-produkterne hænger side om 
side.

 

LOKI

• Berøringsfri håndtørrer, der med en kraftig, lun luftstrøm sikrer hurtig og effektiv håndtørring

• Tørretid på ca. 10-15 sekunder

• Kan udstyres med HEPA-filter (tilkøb)

• Fås som standard i klassisk hvid, rustfrit stål og trendy mat sort

• Kan leveres i alle RAL-farver samt beklædt med forskellige mønstre og motiver

• LED-lys indikerer, når maskinen er i funktion

• Justerbar aktiveringsafstand og motorhastighed

• 5 års garanti

INTERNATIONALE DESIGNPRISER

LOKI

SE UDDYBENDE  
DETALJER HER



TURBO Low Noise er en kraftfuld, berøringsfri håndtørrer, som opfylder kravet om et lavt 
støjniveau uden at gå på kompromis med tørretiden. Samtidig har håndtørreren et lavt 
strømforbrug og en lang levetid, der sammen med maskinens enkle, cylinderformede design 
gør håndtørreren til et særdeles attraktivt og miljøvenligt valg til alle typer offentlige toiletrum. 

 

TURBO LOW NOISE

• Berøringsfri håndtørrer, der med en kraftig, lun luftstrøm sikrer hurtig og effektiv håndtørring

• Tørretid på ca. 10-15 sekunder

• Kan udstyres med HEPA-filter (tilkøb)

• Fås som standard hvidemaljeret, sort 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 kommutatormotor med kulbørster

• Mulighed for justering af aktiveringsafstand, motorhastighed samt varmelegemeeffekt

• Udstyret med lås for effektiv beskyttelse mod hærværk

• 5 års garanti

TURBO LOW NOISE

SE UDDYBENDE  
DETALJER HER



BOLIA HOVEDKVARTER, AARHUS MUSIKKENS HUS, AALBORG

JAKOB’S CAFÉ, SKAGEN

LA GLACE, KØBENHAVN

CAMP ADVENTURE, SYDSJÆLLAND

HOTEL RANDERS, RANDERS



Berøringsfrie, robuste samt drifts- og hærværkssikre allround automatiske håndtørrere til alle 
typer offentlige toiletter på for eksempel skoler og restauranter.

STAINLESS DESIGN TURBO

• Tørretid på ca. 10 -15 sekunder

• Kraftig kommutatormotor med kulbørster

• Justerbar sensorafstand, motorhastighed og varmelegemeeffekt

• Udstyret med lås for effektiv beskyttelse mod hærværk

• Fås som standard i børstet, rustfrit stål. Leveres desuden i alle RAL-farver 

• 5 års garanti

STAINLESS DESIGN MINI

• Tørretid på ca. 30 sekunder 

• En nærmest vedligeholdelsesfri maskine med induktionsmotor 

• Justerbar aktiveringsafstand

• Udstyret med lås for effektiv beskyttelse mod hærværk

• Fås som standard i børstet, rustfrit stål. Leveres desuden i alle RAL-farver

• 3 års garanti 

STAINLESS DESIGN AE

• Tørretid på ca. 20-25 sekunder

• En nærmest vedligeholdelsesfri maskine med induktionsmotor  

• Justerbar aktiveringsafstand

• Udstyret med lås for effektiv beskyttelse mod hærværk

• Fås som standard i børstet og poleret, rustfrit stål. Leveres desuden i alle RAL-farver 

• 5 års totalgaranti på alle funktionsdele, selv i tilfælde af hærværk

STAINLESS DESIGN

SE UDDYBENDE  
DETALJER HER





Robust samt drifts- og hærværkssikker allround automatisk håndtørrer til alle typer offentlige 
toiletter på for eksempel skoler og i sportshaller, shopping centre, restauranter etc.

100-AA

• Driftsikker DAN DRYER-klassiker med trykknapaktivering

• Tørretid på ca. 20-25 sekunder

• Leveres som standard i hvid, men kan fås i enhver RAL-farve  

• En nærmest vedligeholdelsesfri maskine med induktionsmotor  

• 90 % genanvendelig og således yderst økonomisk og miljøvenlig 

• 5 års totalgaranti på alle funktionsdele, selv i tilfælde af hærværk

AE

• Driftsikker, berøringsfri DAN DRYER-klassiker

• Tørretid på ca. 20-25 sekunder 

• Leveres som standard i hvid, men kan fås i enhver RAL-farve  

• En nærmest vedligeholdelsesfri maskine med induktionsmotor 

• 5 års totalgaranti på alle funktionsdele, selv i tilfælde af hærværk

DAN DRYER IKONER

SE UDDYBENDE  
DETALJER HER



Kraftig, berøringsfri håndtørrer, som egner sig godt på steder med en høj besøgsfrekvens. 
Håndtørreren har et elegant slim-design, og er velegnet til indbygning i toiletrum og 
toiletkabiner. Den intelligente temperaturstyring måler rumtemperaturen, og
tilpasser automatisk effekten på varmelegemet.

AIRTAP - BORDMONTERING

• Montering i bordplade

• Intelligent temperaturstyring og automatisk tilpasning af effekt

• Tørretid ca. 10-15 sekunder  

• Kraftig kommutatormotor med kulbørster  

• Rustfri stål med satinfinish

• Infrarød sensor og elektronisk timer

• 2 års garanti 

AIRTAP - VÆGMONTERING

• Montering på væg eller bag spejl

• Intelligent temperaturstyring og automatisk tilpasning af effekt

• Tørretid ca. 10-15 sekunder  

• Kraftig kommutatormotor med kulbørster  

• Rustfri stål med satinfinish

• Infrarød sensor og elektronisk timer

• 2 års garanti

TAPS

SE UDDYBENDE  
DETALJER HER
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