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TRE PÅ STRIBE
SÆBE, VAND OG LUFT
DAN DRYER TAPS er en serie bestående af en 
hurtig håndtørrer, en sæbedispenser samt en 
vandhane i et elegant slim-design.

Produkterne kan installeres separat eller som en 
komplet serie.

Alle produkter er berøringsfrie og fås i to 
varianter: til montering i vaskebordpladen 
eller til vægmontering. 

Seriens design er praktisk, hygiejnisk og 
pladsbesparende. 

Vask og tørring af hænderne klares direkte ved 
håndvasken. Derved undgås, at overskydende 
vand ender på gulvet.

Desuden frigiver løsningen værdifuld vægplads 
og kan med fordel indtænkes allerede i 
projekteringsfasen.



WATERTAP
Vandhane med automatisk sensor for berøringsfri betjening 
er en hygiejnisk løsning til alle private og offentlige toiletrum. 

Vandhanen er nem at betjene og har et moderne design med 
glatte overflader i rustfrit stål med satinfinish, som gør den 
nem at rengøre.

Tekniske specifikationer 
• Justerbar aktiveringsafstand mellem 20 og 120 mm 
• Rustfrit stål med satinfinish 
• Armatur: Ø50/Ø38 x L 220 x H 170 mm 
• Strømforsyning: AC (6V)
• Vægt: 1,7 kg

AIRTAP
En kraftig 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.

Tekniske specifikationer  
• Tørretid på 10-15 sekunder
• Rustfrit stål med satinfinish
• Håndtørrer: Ø50/Ø38 x L 220 x H 170 mm
• Motorblok: B 306 x D 151 x H 193/H 220 mm
• Længde på slange: 300-320 mm
• Strømforsyning: 230 V, 50/60 Hz, Klasse I 
• Vægt: 6,0 kg

SOAPTAP
Sæbedispenser med automatisk sensor for berøringsfri 
betjening. Kan benyttes til både flydende sæbe eller skumsæbe.

Sæbedispenseren har et moderne design med glatte flader i 
rustfrit stål med satinfinish, som gør den nem at rengøre.  
Desuden kræver den meget lidt vedligeholdelse.

Tekniske specifikationer
• Kapacitet på 1,5 l flydende sæbe (=1.000-1.500 doseringer)   
 eller skumsæbe (=1.875-2.500 doseringer) 
• Rustfrit stål med satinfinish 
• Sæbedispenser: Ø50/Ø38 x L 220 x H 170 mm
• Pumpe inkl. beholder: B 108 x D 130 x H 310 mm
• Længde på slange: Max. 250 mm
• Strømtilslutning: AC (0,6V) 
• Vægt: 1,9 kg

TAPS TIL BORDPLADE



WATERTAP
Vandhane med automatisk sensor for berøringsfri betjening 
er en hygiejnisk løsning til alle private og offentlige toiletrum. 

Vandhanen er nem at betjene og har et moderne design med 
glatte overflader i rustfri stål med satinfinish, som gør den 
nem at rengøre.

Tekniske specifikationer 
• Justerbar aktiveringsafstand mellem 20 og 120 mm 
• Rustfrit stål med satinfinish 
• Armatur: Ø50/Ø38 x L 220 mm 
• Strømforsyning: AC (6V)
• Vægt: 1,55 kg

AIRTAP
En kraftig 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.

Tekniske specifikationer
• Rustfrit stål med satinfinish
• Håndtørrer: Ø50/Ø38 x L 220 mm
• Motorblok: B 306 x D 151 x H 193/H 220 mm
• Længde på slange: 300-320 mm
• Strømforsyning: 230 V, 50/60 Hz, Klasse I 
• Vægt: 5,85 kg

SOAPTAP
Sæbedispenser med automatisk sensor for berøringsfri 
betjening. Kan benyttes til både flydende sæbe eller skumsæbe.

Sæbedispenseren har et moderne design med glatte flader i 
rustfrit stål med satinfinish, som gør den nem at rengøre.  
Desuden kræver den meget lidt vedligeholdelse.

Tekniske specifikationer 
• Kapacitet flydende sæbe (=1.000-1.500 doseringer)   
 eller skumsæbe (=1.875-2.500 doseringer)
• Rustfrit stål med satinfinish 
• Sæbedispenser: Ø50/Ø38 x L 220 mm
• Pumpe inkl. beholder: B 108 x D 130 x H 310 mm
• Længde på slange: 400 mm
• Strømtilslutning: AC (0,6V) 
• Vægt: 1,8 kg

TAPS TIL VÆG


