
Løsninger til håndvaske

 •  Hurtig 

     installation

       Nem og let 

       udskiftning

 •  Servicering

       Let og enkel

         •  Top hygiejne

             
Ingen manuel 

             
      kontakt

    •  Stor vand-

        besparelse

        Automatisk 

            l
ukning



TEMPOSOFT 2 HÅNDVASK ARMATUR

• Til vægmontering
• Findes i to længder
• Enkelt og elegant design
• Velegnet til børn og ældre 
• Automatisk lukning efter 7 sek.

CMA/DELABIE´s Temposoft tidsstyrede 
håndvask armatur gør aktivering lettere 
for børn og ældre. Automatisk lukning 
sikrer optimal hygiejne. 
Fås i 2 længder.

Længde 147 mm
Best-nr: 741 500
VVS-nr: 74 2333.500

Længde 189 mm
Best-nr: 741 550
VVS-nr: 74 2333.550

TEMPOMIX 3 HÅNDVASK ARMATUR

• Velegnet til børn og ældre
• Regulering direkte på grebet
• Automatisk lukning efter 7 sek.
• Tid - Temperatur - Vandmængde
• Til koldt og varmt vand

CMA/DELABIE´s mekanisk tidsstyrede 
armatur til vægmontering lukker auto-
matisk. Direkte temperaturregulering på 
grebet gør betjeningen nem. Ingen manuel 
kontakt efter håndvask, hvilket minimerer 
spredning af bakterier. Fås i 2 længder.

Længde 110 mm
Best-nr: 794 150

Længde 190 mm
Best-nr: 794 155



BINOPTIC HÅNDVASK ARMATUR

• Elektronisk armatur på batteri
• Ingen manuel kontakt
• Nem servicering via frontplade
• Installationsbox ”rør i rør”

Elektronisk armatur med infrarød sensor, 
installationsbox og frontplade. 

Indbygget hygiejneskyl og anti-blokerings-
funktion. Til forblandet vand.

Best-nr: 370PBOX + 370016

TEMPOMATIC 4 HÅNDVASK ARMATUR

• Elektronisk armatur på batteri
• Ingen manuel kontakt
• Til koldt og varmt vand

Elektronisk armatur med infrarød sensor 
til koldt og varmt vand med temperatur-
vælger på siden.

Indbygget hygiejneskyl 24 timer efter 
sidste brug.

Best-nr: 493 506

TEMPOMATIC 4 HÅNDVASK ARMATUR

• Til koldt eller forblandet vand

Best-nr: 443 526 V2
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TEMPOSOFT 2 HÅNDVASK ARMATUR

• Enkelt og elegant design

• Velegnet til børn og ældre 

• Automatisk lukning efter 7 sek.

CMA/DELABIE´s mekanisk tidsstyrede 

armatur for bordmontering lukker auto-

matisk, ingen manuel kontakt efter hånd-

vask, hvilket minimerer spredning af 

bakterier. 

Best-nr: 740 500

VVS-nr: 74 0747.500


