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HYVINVOINTIA HIUKSILLESI - 
REZ-HIUSTENKUIVAIMET

Kovan fyysisen työn tai treenin jälkeen ei ole mitään 
parempaa, kuin virkistävä suihku. Mutta se on vasta 
alkua: rentouttava hyvinvointiohjelmasi ei ole täydelli-
nen ilman lämmintä tuulahdusta, joka kuivaa kätesi, 
hiuksesi ja vartalosi miellyttävässä ympäristössä, 
korkealaatuisella laitteistolla. 

Rez-tuotevalikoima on suunniteltu täyttämään henkilö-
kohtaiset rentoutumistarpeesi. Sen lisäksi se antaa 
suunnittelijoille ja arkkitehdeille runsaasti mahdolli-
suuksia märkätilojen suunnittelulle miellyttävällä ja 
järkevällä tavalla.

Tuotevalikoimamme tarjoaa maksimaalista mukavuutta 
korkeaa laatua unohtamatta. Se asettaa kansainväliset 
standardit perustuen pitkäkestoiseen kehitystyöhön, 
yhteistyöhön asiakkaiden kanssa sekä jatkuvaan käyt-
täjävaatimusten toteuttamiseen. 

Kehitystyön tuloksena Rez valmistaa maailman kestä-
vimmät hiustenkuivaimet.

Hand - Air - dryer
WP 1100
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REZ VENDAVAL – HIUSTENKUIVAIMET 
YRITYKSILLE JA JULKISIIN TILOIHIN.

Uimahallit, kuntokeskukset, koulut, hotellit, ravintolat ja 
hoitokodit ovat vain joitakin esimerkkejä kohteista,joissa 
tuotteitamme käytetään.  Vendaval-hiustenkuivainten 
lähes  rajoittamattomat värivaihtoehdot mahdollistavat 
selkeät visuaaliset signaalit, jotka joko sulautuvat 
ympäröivään arkkitehtuuriin tai tarkoituksellisesti 
erottuvat siitä.

Tuotteemme ovat hygieenisiä ja ympäristöystävälllisiä ja 
niiden käyttökustannukset ovat alhaiset.

Hiustenkuivain  
Vendaval  V/S
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Käyttöjännite 230V/50Hz | Nimellisteho 2000 W | Sensoritekniikka: kosketusvapaa, liikkeentunnistus (etäisyys 0-20 
cm) | ajastimella, syklin kesto 2.5 minuuttia.

Laitteissa ei ole aukkoja sensoreille tai kytkimille, 
joka käytännössä estää vauriot ja minimoi 
huoltotarpeen. Jos jotain pitää korjata, siihen ei 
mene viittä minuttia kauempaa - vaihda vain osa ja 
työ on valmis.

REZ-HIUSTENKUIVAINTEN EDUT

- pitkäikäisiä päivittäisessä kovassa käytössä -
taattu kestävyys

- vandalisminkestävä

- korkeudensäätökiskot metallia

- minimaalinen huoltotarve

- täyttävät korkeimmat turvallisuusstandardit

- kosketusvapaa, korkeataajuussensori ajastimella
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Vendaval 258       4.0            245x300x305

Vendaval V  258       19.0            250x1210x379

Vendaval V/S 258        20.0            250x1210x379

Vendaval-laitteet on varustettu suuritehoisilla 
tuulettimilla, joka varmistaa niiden luotettavan 
pitkäaikaisen käytön. Huippuluokan korkeataajuinen 
sensoritekniikka ja tarkasti suunniteltu ilma-
virran peittoalue mahdollistavat laitteen helpon 
sijoittamisen. Hiustenkuivainten muovikotelo on 
erittäin kestävä ja niitä on saatavana useissa 
väreissä, korkeussäädöllä tai ilman.

Korkeussäädettävät laitteet voidaan varustaa peilillä, 
jonka avulla voi vaikka viimeistellä kampauksensa 
kuivauksen yhteydessä.

Vendaval-mallin hiustenkuivain on luokassaan ainoa 
todellinen ilkivallan kestävä laite.

KORKEATAAJUINEN SENSORITEKNIIKKA 
AJASTIMELLA
Rezin kehittämä tekniikka mullistaa hiustenkuivainten 
käytön. Heti, kun sensori havaitsee liikettä sille 
tarkasti asetetulla peittoalueella (0-20 cm) laite 
kytkeytyy päälle ja käy 2,5 minuutin ajan. Niin kauan, kun 
sensori havaitsee liikettä, se toimii 2,5 minuutin 
sykleissä. Tämän ansiosta laitetta voi käyttää 
koskematta siihen. Toiminto on kätevä myös 
lapsille: kuivain vain vedetään sopivalle 
korkeudelle ja kuivataan hiukset - ei muuta!

Vendaval-
hiustenkuivaimet 
julkisiin tiloihin:
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Hiustenkuivain Vendaval 
Kiinteästi asennettava, 
korkataajuuksisella 
sensoritekniikalla.

Hiustenkuivain Vendaval V/S 
säädettävällä korkeudella, 
peilillä ja korkeataajuuksisella 
sensoritekniikalla.

Kaikki on mahdollista Rezin 
kanssa -  Vendaval-
hiustenkuivain klubin logolla!

Rez-hiustenkuivain täyttää seuraavat turvallisuusstandardit

European certification according to in-
ternational procedures by Electrosuisse

Safety label by the Confederate Heavy 
Current Inspectorate

CE Certification of Conformity

Suojattu pystysuoraan tippuvalta 
vedeltä

TIPUTUKSEN
KESTÄVÄ

SOPII
LAPSILLE

SOPII 
LIIKUNTARA-
JOITTEISILLE

SOPII
IKÄÄNTY-

NEILE

SUUNNITELTU
JULKISEEN
KÄYTTÖÖN

PITKÄ-
IKÄINEN 

AJASTIN ERITTÄIN
HILJAINEN

AUTOMAAT-
TINEN 

YMPÄRISTÖ-
YSTÄVÄL-

LINEN

SUPER-
TEHO 

INDUKTIO-
MOOTTORI

Antrasiitti

RAL 7016

Puhtaan valkoinen 
(lakkaamaton) RAL  9010

Alumiini

RAL 9006

Keltainen pastelli

RAL 1034

Tulipunainen

RAL 3000

Lohenpunainen

RAL 3022

Turkoosi

RAL 5018

Näiden 11 standardivärin

lisäksi Rez-hiustenkuivaimet

voidaan toimittaa lisähinnasta

myös millä tahansa muulla

värillä RAL ja NCS-S -

standardien mukaisesti.

Painetut väriesimerkit saattavat 

erota hieman RAL-värikartan 

sävyistä.

2 Kotelot

Alumiini

RAL 9006

1 Korkeudensäätö

Vaaleanvihreä

RAL 6019

Kyyhkysensininen

RAL 5014

Taivaansininen

RAL 5015

Vaalean harmaa

RAL 7035

Puhtaan valkoinen

RAL 9010
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