
Håndfri hygiejne
En ren gevinst - spar på vandet,  
mindsk smitterisiko  
og beskyt miljøet



Berøringsfrie produkter:
• Sparer på vandet
• Mindsker bakterieoverførslen
• Mindsker smitterisikoen Derfor er det en god ide at skifte håndvaske

armaturerne, sæbedispensere og toiletter til 
berøringsfrie løsninger. Særligt på lokationer  
hvor mange bruger samme armatur, f.eks.  
skoler, sundhedsklinikker, byggepladser,  
offentlige institutioner og virksomheder. 

I denne brochure vil vi præsentere dig for et udvalg 
af de berøringsfri produkter som vi kan tilbyde dig. 
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Berøringsfrie  
armaturer er vand  

-og energibesparende. 
I en tid, hvor bæredygtighed 

er i fokus, giver det  
mening at skifte  
til berøringsfrie  

armaturer.



De kære børn
Hvis der er nogen, som på egen 
krop mærker forkølelses og 
influenzaepidemiernes hærgen, 
så er det børn, børneforældre og 
ansatte i børneinstitutioner. 

Her vil HåndfriHygiejne være til 
glæde og gavn for både børn, 
forældre, søskende og personale  
i form af mindsket smitterisiko  
og mindre sygefravær.

Ro i maven
For take away steder,  

restauranter og kantiner  
kan smitterisikoen for infektion 
med eksempelvis colibakterier 

mindskes ved at installere 
berøringsfri produkter. 

Berøringsfrie produkter er en 
god investering og bliver værdsat 

af gæster og personale.

Mellem mennesker
På en byggeplads, i en virksomhed 
eller i en forretning, hvor mange 
mennesker deles om faciliteterne, kan 
HåndfriHygiejne være med til at 
nedbringe virksomhedens sygefravær. 
Det skyldes bl.a. at du undgår at 
skulle røre ved produktet efter brug.  
Desuden viser erfaringen, at flere 
husker at vaske hænder, når 
armaturet er sensorstyret.
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Med et berøringsfrit armatur mindsker du 
ikke kun spredningen af bakterier, du sparer 
også på vandet. Armaturet er udstyret med 
en sensor, så du ikke behøver røre ved det, og 
dermed afsætter du ikke bakterier og snavs 
på armaturet.

Vandet løber kun, når sensoren bliver 
aktiveret. Dermed løber vandet ikke, mens du 
f.eks. sæber hænderne ind. Forbedrer 
hygiejnen, sparer penge og beskytter miljøet 
på samme tid. Enkelt at montere og betjene.

Få bedre 
hygiejne 
og spar 
samtidig 
på vandet

Metris S elektronisk
Håndvaskarmatur med 
temperaturregulering
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Focus elektronisk 
håndvaskarmatur med 
temperaturregulering 5 l/min.

Ved at blande luft i vandet og med en speciel 
gennemløbsbegrænser sænker EcoSmart 
vandforbruget med op til 60 procent* til 
omkring 5 liter i minuttet.

Rengøringsvandstop
Du kan let slukke for vandet, mens du gør 
armatur og vask rent. Placér blot 2 fingre 
foran sensoren i 5 sekunder dermed 
deaktiveres sensoren i 60 sek.

Hygiejneskyl
Hvis armaturet står i længere tid uden at blive 
brugt, sørger det selv for at tænde, så det 
stillestående vand inde i armaturet bliver 
skiftet. Dermed undgår du sundhedsskadelige 
bakterier i vandet. Det tænder 1 gang i døgnet 
i 10 sek.

Skoldningssikring
Temperaturen kan begrænses, så du 
undgår skoldning.

Temperaturregulering
Hansgrohes elektroniske armaturer  
fås med og uden temperaturregulering.

Du indstiller temperaturen på siden  
af armaturet.

*Sammenlignet med håndvask armaturer uden vandspareteknologi.
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De viste modeller henvender sig i høj grad til den private forbruger,  
som ønsker et øget hygiejneniveau og hvor der som sidegevinst også  
er et bæredygtigt element i form af vand- og energibesparelser.

Oras Electra og Oras Optima anvendes også ofte på semi-offentlige steder,  
hvor det anbefales at anvende modellerne med fast strømforsyning, hvor 
der er mulighed for det. 
 
Oras Optima 1714FTZ
9/12 V transformer

Oras Electra 6121FZ 
9/12 V transformer

Oras Optima 1714FZ 
6V batteri

Oras Electra 6151FZ
6V batteri

Oras Inspera 3016F
6V batteri

Intelligent armatur  
- med App og Bluetooth®
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• Forebyg Legionella  automatiske skyl efter behov

•  Opret individuelle indstillinger baseret på kundens behov 
– og kopier dem til andre armaturer

•  Spar tid ved justeringen af Oras’ Bluetooth armaturer.  
Med en betjeningsvenlig brugerflade på dansk er justering 
af parametre hurtigt og nemt

• Øget hygiejne og mindsket bakteriespredning

• Mindre vand og energiforbrug

• Brug din mobil/tablet som justeringsværktøj

•  Armaturets driftsspænding kan nemt ændres:  
6V (batteri), 9V eller 12V (transformer)

Medipro  
berøringfri

Electra berøringsfri 
med Bluetooth og  
temperaturgreb

Electra berøringsfri 
med Bluetooth

Oras Optima berøringsfri
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Design til  
ethvert behov
Berøringsfri præcision
Den infrarøde sensor registrerer hænderne automatisk og præcist og 
letter håndvaskeprocessen betydeligt.

Vandbesparende
Berøringsfrie armaturer sikrer, at vandet kun løber, når der er behov 
for det. Den vandbesparende GROHE EcoJoyteknologi giver en 
fantastisk vandoplevelse uden at gå på kompromis.

Design
Det minimalistiske design passer elegant ind i ethvert moderne 
badeværelse.

Let at rengøre
Takket være den berøringsfrie betjening og reducerede kontakt med 
huden, er behovet for rengøring reduceret til et minimum.

Plug & Play installation
Montering og installation er simplificeret, så armaturet er klar i løbet 
af få minutter.

GROHE BauCosmo E 
håndvaskarmatur 
berøringsfri 6V
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Grohe Eurosmart CE elektronisk
Metalkrop med ekstra højde,  
hvilket giver bedre plads til hænderne.  
Er især god til vaske, der ikke er så dybe. 

Justerbar temperatur og 6V batteri  
med en levetid på ca. 7 år. 

Grohe Bau Cosmo E HV 6V S
Justerbar temperatur og 6V batteri  
med en levetid på ca. 7 år

Grohe Eurosmart elektronisk
Justerbar temperatur og 6V 
batteri med en levetid på ca. 7 år

Grohe Europlus E elektronisk
Robust armatur med metalkrop. Med skrå 
overflade og højeste IP kode er det et rengørings
venligt armatur til offentlige områder samt industri. 
Tåler f.eks. rengøring med højtryksrensning

Justerbar temperatur og 6V batteri  
med en levetid på ca. 7 år. 

Grohe Essence E  
håndvask 6V L
Designarmatur i metal 
med ekstra højde og 
drejetud. Flot og 
anvendeligt i det 
moderne badeværelse 

Justerbar temperatur og 
6V batteri med en levetid 
på ca. 7 år. 

9



Perlatoren  
med ekstrem 
vandbesparelse
Mindsker vandspild med op til 98%
Altered: Nozzle perlatoren mindsker vandspild  
med op til 98% uden at gå på kompromis med 
funktionaliteten eller oplevelsen fra en normal 
vandhane. Forklaringen ligger i en fysisk ændring  
af vandets struktur, der bliver delt i millioner af 
atomer, og gør det muligt at opnå en større  
overflade på vandet.

Fås kun hos Brødrene Dahl
Køb det patenterede og prisvindende 
produkt, der fås i tre forskellige 
modeller: til privat og offentligt 
brug, og med én indstilling eller 
flere muligheder for at indstille 
strålen.

Isa automatisk  
sæbedispenser
• Vandalsikkert rustfrit stål
• Brudsikkert sæbestands glas
• Bevægelsessensor
• Benyt 6 stk AA1,5 V batterier
• Batterier medfølger ikke
• Mål 113 x 124 x 235 mm
• Beholderes kapacitet er 1,0 liter
• Brug en tyk creme håndsæbe

Isa papirdispenser  
til vægmontering
• Vandalsikkert  

rustfrit stål

• Mål 281 x 103 x 371 mm

• Benyt lange papir
servietter til automater
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Skyl uden 
berøring

Ifö Spira toilet 6260 
Lukket Slås med elektronisk skyl. Det berøringsfrie skyl 
aktiveres ved at føre hånden hen over skylleknappen. Skyllet er 
fabriksindstillet til 6 liter, men kan nemt indstilles til dobbeltskyl 
4/2 liter. Sensor toilettet fremstilles både til batteri eller netdrift. 
Hvis batteri eller netdrift ikke skulle virke, er det muligt at aktivere 
skylleknappen manuelt. Der medfølger transformer sammen med 
Sensor netdrift. Mulighed for anvendelse af Fresh WC funktion. 
Leveres som standard med Ifö Clean rengøringsvenlig glasur.

Elektronisk hygiejne  
med Geberit Sigma80. 

Nye undersøgelser har vist, at flere og flere 
ønsker skyl med berøringsfri betjening. 

Geberit har takket være sine elektroniske 
betjeningsplader med infrarøde sensorer 

en løsning, der opfylder dette stigende 
behov. Løsningen kræver, at dit toilet  

har en eltilslutning. 

11



Fordi intet rengør 
bedre end vand
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Grohe Sensia Arena Douchetoilet
Komplet showertoilet system

Justerbar vandtemperatur.
Så du kan vælge den temperatur, der passer dig.

Ubegrænset varmtvandsforsyning.
Takket været intregreret opvarmningssystem.

Tvillingeskyllearm.
To separate sprayarme med dame- og standardskyl  
for maksimum personlig hygiejne.

GROHE AquaCeramic. 
Revolutionerende overfladeteknologi for  
bedre renlighed.

GROHE Triple Vortex.
Unikt skyllesystem med tre gange så meget skyllekraft.

Automatisk selvrengøring.
Sprayarmene rengøres automatisk før og efter hvert brug.

Lugt-absorbering.
Aktiveres automatisk ved hvert brug for et lugtfrit toilet.

GROHE Sensia® Arena App.
Indstil og gem dine personlige indstillinger  
via en iOS og Android app.

Natlys.
Et blødt lys I toilettet gør det nemmere at  
orientere sig i badeværelset om natten.

Lufttørrer.
Sørger for komfortabel tørring efter det varme dusch.

Låget åbnes og lukkes automatisk 
via en integreret sensor.

Grohe Sensia® Arena funktioner
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Høj hygiejne 
og frisk 
fornemmelse
Integreret nem rengøring
Cleanet Navia opfylder alle de høje markedskrav. 
På grund af formen på den forseglede keramiske 
skål, har skidt og snavs svært ved at samle sig. 
Toilettet har desuden en rengøringsvenlig 
overfladefinish LCC (Laufen Clean Coat).

LCC er en innovativ overfladebehandling, der 
takket være en ruhedsværdi på 4 nanometer 
sikrer at LCC behandlede overflader er op til fire 
gange så glatte som almindelige porcelæns
overflader  kalk og bakterier rengøres nemt. 

Laufen Navia duschtoilet 
Cleanet rimless med LCC
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Intuitive komfortfunktioner
Dusch toilettet er særligt nemt  
og intuitivt at betjene, da dusch
funktionerne kan styres alene ved 
hjælp af drejeknappen på siden. 

Kan også betjenes via Laufen APP  
på din smartphone

Intet kompromis  
med hygiejnen

Cleanet Navia kan skylle med 3,5 liter 
vand pr. minut via en dusch med stor 

volumen. Den høje mængde af vand 
betyder høj komfort, samtidig med at 

brugeren kan føle sig grundigt ren.

Rimless
Ingen skyllekant for 

nemmere rengøring.
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Laufen Clean Coat
Cleanet Riva er udstyret med en afkalkningsfunktion 
der giver toilettet en længere levetid og beskytter det 
mod mikroorganismer. Langt de fleste daglige 
funktioner aktiveres på den stilfulde og intuitive 
betjeningsknap på siden af sædet, men app eller 
fjernbetjening kan også anvendes. 

Særlig rengøringsvenlig
Sædet er produceret med særligt fokus på 
rengøringsvenlighed. Dusch systemet er termisk 
desinficeret med regelmæssige intervaller, og alle de 
avancerede funktioner er skjult bag en heldækkende 
keramikløsning. 

LED belysning
Sidst men ikke mindst er Riva udstyret med 
kommunikativ LED belysning der, ud over at  
agere som en vågelampe til brug om natten,  
også sender signal når der foretages den  
integrerede termiske rengøring.

Laufen Riva dusch toilet
LCC, rimless, softclose sæde 
med quickrelease function
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Hygiejne på den 
nemme måde

•  Toilet-skål uden  
skyllekant og med 
turboflush- 
skylleteknologi 

•  Enkel afmontering af 
toiletsæde og toiletlåg 

• Automatisk afkalkning

•  Enkel form der sikrer, at 
det er svært for skidt og 
snavs at samle sig

Rimfree® Toilet-Skål 
Toiletskålen uden skyllekant giver et absolut rent 
toilet og er nemmere at rengøre. Takket være den 
optimerede vandføring skylles hele toiletskålens 
indvendige overflade fuldstændigt ren. 

Uden skyllekant er der ingen skjulte steder, hvor  
der kan dannes aflejringer. På den måde tilbyder  
Rimfree® toiletskålen perfekt hygiejne.
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Med det puristiske og elegante design kan  
Geberit Sela blive favoritmodellen. 

Douchetoilettet er karakteristisk takket 
være  det klare formsprog kombineret  

med kvalitetsmaterialer. 

Sela tilbyder yderst enkle, intuitive 
betjenbare funktioner og passer ind i næsten  

alle badeværelser uden, at det fremstår  
som et douchetoilet.

Smart  
elegance

Geberit Sela
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Mera og Mera Comfort

Hvordan ser et populært douchetoilet ud,  
der indeholder mange funktioner?  
Det har vi et bud på  Geberit Mera! 

Topmodellen adskiller sig takket være et usædvanligt 
design og enestående funktioner. Mera forbinder den 
tidløse elegance ved det svævende design med 
materialer af høj kvalitet. 

Luksuriøst douchetoilet med perfekt komfort. 
WhirlSpraydoucheteknologi og mange andre 
behagelige funktioner.

Gennemført  
genial 
Geberit Mera  
og Mera Comfort
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Kontakt din lokale VVS-virksomhed  
for at høre mere om mulighederne for 

berøringsfri produkter og håndfri hygiejne:


	Kontaktinfo: 


