water
zeep
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The untouchable
Eén kraan, eindeloze mogelijkheden

Eén kraan
Eindeloze mogelijkheden

Water

Compact
en hygiënisch
THE UNTOUCHABLE TAPP VOOR

Medisch
Dentaal
Openbare gebouwen

Voordelen
L

Automatische hygiënespoeling voorkomt
de opbouw van bacteriën in de kraan

25400004 Kraan wandmontage
water

MW STRAIGHT

25400211

MW BENT

Kraan bladmontage
water

Water en zeep
24402198 Kraan wandmontage
water/zeep

MWS STRAIGHT

24402197 Kraan bladmontage
water/zeep

MWS BENT

Water, zeep en desinfectant
24402200 Kraan wandmontage
water/zeep/desinfectant

MWSD STRAIGHT

24402933 Kraan bladmontage
water/zeep/desinfectant

MWSD BENT

L

Continue waterstroom functie kan worden
geactiveerd via gebarenbediening

L

Robuuste roestvrijstalen AISI 316 behuizing
voorkomt corrosie en oppervlaktebacteriën

L

Compact, ruimtebesparend ontwerp

Zeep en desinfectant

L

Tot 70% waterbesparing

5400142

SD STRAIGHT

L

Zeep kan niet uitdrogen door gesloten
wegwerpverpakking met geïntegreerde
pomptechniek

Dispenserkraan wandmontage
zeep/desinfectie

5400143

Dispenserkraan bladmontage
zeep/desinfectie

SD BENT

Ongrijpbaar
mooi gemaakt
Hoe werkt het?

De elegante infraroodinterface van de
Untouchable™ is gebaseerd op een eenvoudig
concept: selecteer boven, ontvang onder. Door
boven de kraan te vegen, bladert de kraan door
de beschikbare vloeistoffen. Als de gewenste
vloeistof is geselecteerd, plaatst u de handen
onder de kraan en wordt de vloeistof afgegeven.

selecteer 1x

automatisch
na 3 seconden

selecteer 2x

zeep

water

desinfectant

ontvang

ontvang

ontvang

Kleuren op maat

De kraan kan worden gepoedercoat in een van de 213
RAL-kleuren. Onze ultramoderne poedercoatingfaciliteit
kan elke kraanbestelling, groot of klein, snel aanpassen
aan uw kleurenschema. Om de unieke look van uw
toiletruimte compleet te maken, kan de kleur die u
kiest, worden gecoat op elke andere OPHARDT
hygiënedispenser, afvalbak of metalen accessoire.
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OPHARDT hygiene’s befaamde Anti-Fingerprint-Coating kan worden aangebracht op de
roestvrijstalen behuizing van de untouchable™.
Wanneer de kraan is gecoat met Anti-FingerprintCoating (AFP), behoudt de kraan zijn schone,
elegante uitstraling, ondanks onbedoeld contact.
De opmerkelijke vermindering van zichtbare
vingerafdrukken vermindert de reinigingstijd en
het onderhoud aanzienlijk.

