HANDDOEKDROGER

Ervaar nu een totaalcomfort
dankzij het Triple
Comfort Systeem
Thermor lanceert de eerste
3-in-1 handdoekdroger met
technologie : u geniet van warme
en droge badhanddoeken én een
comfortabele temperatuur in uw
badkamer

Revolutionair design,
past in elke badkamer
1

3 troeven verenigt in 1 handdoekdroger
Uw badkamer op de ideale temperatuur

Aangenaam
warme
handdoeken

2

op het gepaste moment, zelfs wanneer uw
handdoekdroger vol handdoeken hangt.
Geniet van dit uitzonderlijk comfort.
Wikkel u in een aangenaam warme handdoek
wanneer u uit uw bad of douche stapt.
Uw handdoeken worden snel gedroogd
gedaan met klamme handdoeken.

1 	Vlakke buizen voor
het ophangen van de
handdoeken
2 	Warmtegeleidende
vloeistof
3 	Veiligheidstemperatuurbegrenzer
4 	Dompelweerstand

Uitgerust met een krachtige maar
discrete ventilator

5 	Ventilator met uitneembare
filter

4

Snel de temperatuur in uw badkamer
verhogen, 3° warmer in 10 minuten.

Snel droge
handdoeken

3

5

E
 xclusieve gebogen voorkant:
warme, zacht golvende lijnen.
O
 peningen opzij waar u gemakkelijk uw handdoeken kan
tussenschuiven.
180°

draaiend, links of rechts (volgens model) :
- Zo kan u gemakkelijker aan uw handdoeken.
- Makkelijk bereikbare achterkant van het toestel,
eenvoudig schoon te maken.
1
 verplaatsbaar haakje, kan op verschillende hoogtes
bevestigd worden.
B
 estaat ook in gemengde versie: werkt in de winter in
combinatie met de verwarmingsketel en in het tussenseizoen
autonoom op elektriciteit (verkrijgbaar vanaf oktober 2013).

ROTERENDE STIJL LINKS

ROTERENDE STIJL RECHTS

In afgeslankte versie past
de Allure in de kleinste
badkamer
Ook in een kleine badkamer wil u een
totaalcomfort !

Zoom op...

technologie
Hoe reageert een toestel dat vol
hangt met handdoeken?

Temperatuur toestel

MET 3CS technologie

De ideale
temperatuur in
uw badkamer

Handdoekdroge
De warmtestroom
wordt niet onderbroken :
constante en aangename
verwarming van ruimte
en handdoeken.

Tijd

Temperatuur toestel

ZONDER 3CS technologie

Tijd

Handdoekdroger X
De warmtestroom
wordt regelmatig
onderbroken waardoor
de ruimte niet optimaal
verwarmd kan worden
en de handdoeken niet
goed kunnen drogen.

Totaalcomfort nu
eenvoudigweg
binnen handbereik

45 cm

Digitale afstandsbediening
(radiofrequentie).
Stel zelf uw programma in
en bespaar tot 25%* op
uw energiefactuur.

Intelligente functie DOUCHECYCLUS:
één enkele druk op de knop en de douchecyclus
start zodat u tijdens uw douche of bad ten
volle kan genieten van alle troeven die de 3CS
technologie biedt. Uw handdoekdroger zorgt
voor uw comfort, voor een totaalcomfort.

*In vergelijking met een convector van de 1e generatie.

Extra toestel nodig ?
Allure is ook verkrijgbaar
als zuivere handdoekdroger,
enkel voor het verwarmen en
drogen van uw handdoeken
zonder verwarming van uw
badkamer.
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De eerste 3-in-1 handdoekdroger !
REFERENTIES
Vermogen
(W)

TECHNISCHE EIGENSCHAPPEN

Gewicht
(kg)

Artikelnummer

21,5
26
31
21,5
26
31
22,5
26,5
21
25

490 551
490 561
490 571
490 651
490 661
490 671
490 751
490 761
490 361
490 371

17,5
21

490 711
490 721

HANDDOEKDROGERS

 versies :
2
• Handdoekdroger
: met digitale
afstandsbediening en ventilator.
• Handdoekdroger : met bediening
onder aan het toestel.

Allure Digitaal
Roterend links
Allure Digitaal
Roterend rechts

	Compatibel met centrale bedieningssystemen
(stuurstroomdraad of infrarood).
Digitale elektronische thermostaat met 6 functies.

Allure Digitaal Smal

Wit gelakt.

Allure Digitaal Gemengd

500 + 1000
750 + 1000
1000 + 1000
500 + 1000
750 + 1000
1000 + 1000
500 + 1000
750 + 1000
750 + 1000
1000 + 1000

HANDDOEKDROGERS
500
750

Allure Klassiek Smal

WELK MODEL VOOR WELK VERMOGEN? (mm)
HANDDOEKDROGERS
ALLURE DIGITAAL ROTEREND LINKS
Dikte : 150 mm

565

ALLURE DIGITAAL ROTEREND RECHTS EN
ALLURE DIGITAAL GEMENGD
565

Dikte : 135 mm

455

Dikte : 150 mm

565

565

455

750 + 1000 W

1000 + 1000 W

500 + 1000 W

(behalve gemengde
versie)

750 + 1000 W
761W (gemengde
versie)

1750

1450

1450

1150

1450

500 + 1000 W

1750

565
1750

565

1150

ALLURE DIGITAAL SMAL

1000 + 1000 W
897 W (gemengde

500 + 1000 W

750 + 1000 W

versie)

HANDDOEKDROGERS

Roterende stijl,
uiterst handig voor
het ophangen van uw
handdoeken

Gebruiksvriendelijk
Digitale afstandsbediening met intelligente
functie “Douchecyclus”

455

Links roterend

Rechts roterend
IP 24

500 W

750 W
Professionele stempel

JAAR

Bespaar op uw
energiefactuur

Praktisch

1750

Altijd een aangenaam
warme badkamer
én warme, droge
handdoeken

Zuinig

Dikte : 135 mm

1450

Comfortabel

455

ALLURE KLASSIEK SMAL

Thermor, de expert

in badkamerverwarming

Allure

• Meer dan 80 jaar ervaring en knowhow,
• Marktleider in renovatie met uitstekende reputatie.
• Keuze

voor elektriciteit : een voor iedereen toegankelijke
energiebron, lagere CO2-uitstoot en hogere energiebesparing.
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Allure

De eerste 3-in-1 handdoekdroger !

