
Om ikke annet er oppgitt er varene lagerført hos BD

Berøringsfritt
Bad med berøringsfrie produkter.
Et hygienisk og miljømessig fremskritt.
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Elektroniske, berøringsfrie bade- og toalettromprodukter –  
en stille revolusjon.
Hygiene, bakteriespredning, vann- og energisparing er områder som er stadig mer  
fokusert. Epidemier og smitteoverføring skjer overalt og til alle tider. Men det er mulig 
å begrense dette. Da må man se muligheten ved å benytte produkter som i seg selv 
reduserer smitteoverføring siden man ikke trenger å berøre hverken håndvaskarmatur, 
såpedispenser, dispenser for håndtørk, trykknapp for nedspyling i veggmontert toalett-
skål eller gulvstående toalett. Kjøpes disse produktene har man kommet langt på vei i 
miljøriktig retning.

Redusert vann- og energiforbruk og færre sykedager
Samtidig som bakteriefloraen og smitteoverføringen minsker, reduseres vannforbruket  
og strømforbruket fordi produkter som fremskaffer varmt vann kun renner så lenge  
man er innenfor sonen som aktiverer vannstrømmen. Det «berøringsfrie» baderommet  
er et faktum! Baderommet hjemme bør oppgraderes til ny og miljøriktig standard på lik 
linje med offentlige bad og toalettrom. La ikke litt høyere investeringskostnader hindre 
bedre miljø på badet når det kan spares både strøm, vann og sykedager. 

Barn, barnehager og omgangssyke
Hvem har ikke erfart at barn i barnehage får «alle» overførbare sykdommer og ansatte  
og foreldre det samme? Monter berøringsfrie kraner, reduser bakterieoverføringen og  
få samtidig et mer hygienisk miljø samtidig som man sparer penger. Gjennom statistikk 
fra Stavanger kommune og Danmark er det gjort erfaringer med at smittefare og syke-
fravær reduseres i institusjoner hvor spritvask med antibac av hender kombineres med 
berøringsfrie kraner. Dette kan gi inntil 50 % reduksjon i sykefraværet. Hendene er en  
av de verste smittesprederne.

Brødrene Dahl har bransjens bredeste utvalg av  
berøringsfrie produkter – se mulighetene!

Berøringsfritt –  
fremtidens løsning

Spar masse!
Hver hustand kan spare minimum kr. 1.100 pr.  
år i strøm og vannavgifter. Og ca. 40.000 l vann!* 
Man kan spare inntil kr. 1.300 pr. år pr.  
hotellrom i strøm og vannavgifter.

* Kilde: Hansgrohe AS og Grohe AS

Reduser smitte
Smitte og bakterieinfeksjoner er ofte på  
dagsorden og hver gang blir det nevnt hvor viktig 
håndhygiene er. I Brødrene Dahl har vi samlet 
berøringsfrie produkter og viten under navnet 
Berøringsfritt.

Berøringsfritt er aktuelt for alle. I hjemmet, 
barnehager, bensinstasjoner, restauranter, kontorer, 
tannleger - det er klokkeklare fordeler ved et  
bedre hygienisk miljø. Berøringsfritt er opplagt til 
virksomheter i alle størrelser. Det er bare å velge – 
fra et enkelt armatur til komplette løsninger.

Miljøvennlig
Berøringsfrie kraner er først og fremst bruker vennlige. 
Du kan vaske hendene trygt og hygienisk med 
forhåndsinnstilt temperatur. Vannforbruket halveres, 
og vannet renner kun mens du vasker hendene. 
Sparer man vann sparer man også energi –  
elektroniske berøringsfrie batterier sparer inntil 70 % 
vann!* I tillegg er det miljøvennlig i form av at det er 
hygienisk og gir mindre sykdom.

* Kilde: Aquis Sanitär AG, Sveits (Iqua)

Berøringsfritt er perfekt for
Privat s. 06 – 07
Hotell/Restaurant s. 08 – 09
Offentlig sektor s. 10 – 11
Bedrifter/Bensinstasjoner s. 12 – 13

Hvorfor berøringsfritt?
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Aktuelle  
målgrupper
Hvilke steder er perfekt for berøringsfrie produkter?

Typiske smittesoner
• Såpe/dispenser
• Armatur
• Håndtørrer, håndkle
• Toalettskyller
• Lysbryter

Hjemmet/Privat 
Hotell/Restaurant 
Barnehager /Skoler /Sykehus 

Bedrifter/Bensinstasjoner 

Det er et paradoks at  
Mattilsynet har svært strenge 
bestemmelser for serverings
steders renslighet på kjøkkenet.  
Mange toalettrom er skitne og 
miserable og tilsvarer dessverre 
ikke standarden fra kjøkkenet. 
Når et serveringssted inviterer 
deg inn til noe å spise og drikke 
inviteres man samtidig inn til  
en bakterieflora med gode  
muligheter for smitteoverføring  
hvis man besøker toalettrommene.

Det er mange steder som bør 
vurdere sine toaletter. Over de 
neste sidene presenterer vi de 
aktuelle målgruppene.

Den Norske Operaen – et godt eksempel på berøringsfritt toalett.
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God hygiene er vi alle opptatt av. Når omgangssyke florerer og  
bakteriefloraen er på det verste, er en berøringsfri kran en god hjelper  
for å begrense smitteeffekten. Dagens elektroniske tappevannskraner  
er delikate og enkle i bruk og benytter 6 V batterier til driften.
Byttes en vanlig kran til en berøringsfri reduseres overføringsrisikoen  
betydelig. Har man i tillegg en antibacdispenser på badet har man  
virkelig omsorg for sine nærmeste. Alle som besøker ditt hjem legger 
merke til det miljøbevisste badet du har.  
 
Økonomisk og miljøvennlig 
Delikat design i kombinasjon med muligheten til å spare ca. 40.000 l 
vann pr. år pr. tappested med en familie på fire og ikke minst reduksjon  
i bruken av strøm. 6 l pr. min gir deg pengene tilbake innen rimelig tid. 
Du sparer fra første dag. Hvor mye? Ca. kr. 1.100 pr. år!

Hvorfor velge berøringsfrie  
blandebatterier?
• Hindrer skolding 
• Reduserer smittespredning 
• Sparer vann

Oras Electra 6150 
NRf nr. 4202762

Målgruppe
Hustander – det er  
ca. 2,3 millioner husstander  
i Norge og alle har minst  
2 tappevannsbatterier.

Et såpestykke vil overføre smittestoffer til neste person som vasker  
seg. Såpestykket blir fuktig, og det gir grobunn for mikroorganismer.
Et såpestykke kan derfor innholde like mange bakterier som en død rotte. 

Er du virkelig helt ren på hendene?
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Hygiene burde være en hjertesak for hotell og restaurantbransjen.  
Med berøringsfrie installasjoner kan mange av kontaktpunktene unngås 
hvor virus og bakterier trives og overføres. Berøringsfrie installasjoner har 
flere fordeler – også når det handler om de myke verdier. Gjester som 
opplever berøringsfrie installasjoner på toalettene vil automatisk forbinde 
stedet med god hygiene. 

Med henvisning til Mattilsynets strenge regler for offentlige kjøkken og 
lokaler for næringsmiddelproduksjon utfordres og oppfordres alle drivere 
og eiere av overnattingssteder, serveringssteder og offentlige toalettrom 
til å tenke like nøye gjennom hvordan ens gjester kan påføres plager ved 
å benytte toalettrommet. Invester i berøringsfrie produkter for håndvask, 
dusj og håndtørk så blir din plass ikke bare en kulinarisk opplevelse,  
men også en hygienisk og trygg plass for et trivelig besøk samtidig som 
bedriften sparer penger.

Fornøyde gjester kommer tilbake!

Iqua Solino  
Nrf nr. 4422025

Berøringsfritt og  
serveringssteder
Den beste matopplevelsen  
har man fått når toalettet også 
innbyr til opplevelse og velvære. 
Hygiene på kjøkkenet og i  
servering forventer alle men  
toalettet må ofte lide. Et  
minimum av hygienisk omsorg 
skal synes på toalettrommene. 

Målgruppe
7000 restauranter
3000 overnatting/hoteller
550 barer 
1800 kantiner/catering 

Observante drivere sparer vann,  
penger og strøm
Hygiene og rene toalettrom opptar mange.  
Den som virkelig vil tjene mer investerer mer –  
også i miljøet. Du kan spare ca. kr. 1.300 pr. år  
pr. hotellrom i strøm og vannavgifter!

Menn har gjennomsnittlig åtte ganger flere bakterier  
på hendene enn det kvinner har. På grunn av grovere  
hud, mindre stell, mindre beskyttelse og mindre bruk  
av håndkrem som er konserverende.
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Berøringsfrie installasjoner kan være med å redusere bedriftens  
sykefravær. De fjerner ganske enkelt mange kontaktpunkter, hvor  
virus og bakterier typisk overføres mellom mennesker. Medarbeiderne 
eksponeres mindre for smitte og har færre sykedager.

Barnehager 
Barnehager med berøringsfritt kombinert med antibacdispensere  
har 10 – 30 % mindre sykefravær blant både barna og de ansatte. 

Hendene er en av de verste smittesprederne. 

Reduksjon i sykefraværet 
med spritvask og 
berøringsfrie kraner
Gjennom statistikk fra Stavanger 
kommune og Danmark  er det 
gjort erfaringer med at smitte-
fare og sykefravær reduseres 
i institusjoner hvor bruk av 
spritvask av hender kombineres 
med berøringsfrie kraner. Dette 
kan gi inntil 50 % reduksjon i 
sykefraværet. 
 

Reduser fraværet med opptil 50 %,
og skån samtidig barna mot uønskede bakterier.

Målgruppe
5400 barnehager
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Bensinstasjoner – en blandet toalettfornøyelse… 
De færreste bensinstasjoner har det slik. Men mange er tett på. 
FOR 2008-12-22 nr 1623: Forskrift om næringsmiddelhygiene.  
Utsnitt fra forskriften: Det skal finnes et egnet antall håndvasker  
som er hensiktsmessig plassert og særskilt beregnet på vask av hender.  
Håndvaskene skal ha rennende varmt og kaldt vann, samt utstyr for 
hygienisk vask og tørk av hendene. 

Berøringfritt på arbeidsplassen
Berøringsfrie installasjoner kan være med å redusere bedriftens syke-
fravær. De fjerner ganske enkelt mange kontaktpunkter, hvor virus og 
bakterier typisk overføres mellom mennesker. Medarbeiderne eksponeres 
mindre for smitte og holder har færre sykedager.

Redusert smitterisiko
Berøringsfritt er aktuelt for alle bedrifter. Barnehager, bensinstasjoner,  
restauranter, kontorer, tannleger – det er klokkeklare fordeler ved et bedre  
hygienisk miljø. Berøringsfritt er opplagt til virksomheter i alle størrelser. 
Det er bare å velge – fra et enkelt armatur til komplette løsninger.
 

Sjekk din nærmeste  
bensinstasjon! 

Kundetoaletter med berøringsfrie installasjoner sender et klart signal  
til besøkende: «Dette er en bedrift som følger med tiden og som 
bryr sig om mitt beste». Det finnes neppe den bedrift, som ikke har 
fordel av å bli forbundet med ordene: «Bare det beste er godt nok». 

Antibac hånddesinfeksjon
Dispenser
NRf nr. 7537961 

Såpedispenser
NRf nr. 7537954

Hvilket bad ønsker du å besøke av disse to? 

Målgruppe
1600 bensinstasjoner
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Berøringsfrie  
blandebatterier

Oras Electra 6150F
NRf nr. 4202762

Oras Electra 6250F
NRf nr. 4202761

Iqua A10
for 6V batteri 
NRf nr. 4422011

Hansgrohe Puravida
Krom
for 6V batteri
NRf nr. 4242074

Hansgrohe Puravida
Hvit /krom
for 6V batteri
NRf nr. 4242075

Grohe Europlus E
Krom
for 6V batteri
NRf nr. 4222832
Infrarød fjernbetjening kan leveres på  
NRF nr. 4222833

Iqua Solino
Berøringsfri teknikk med solcelle,  
IR-sensor og 6V batteri  
NRf nr. 4422025

Grohe Eurosmart Cosmo E 
Krom
for 6V batteri
NRf nr. 4220173Il Bagno Allessi One

NRf nr. 4200047

Axor Starck E
for 6V batteri
NRf nr. 4242065

Brødrene Dahl har bransjens bredeste utvalg av  
berøringsfrie produkter, fra armaturer til tilbehør. 
Se videre – og finn det som passer deg!



16 17

Berøringsfrie kraner er først og fremst brukervennlige. 
Du kan vaske hendene trygt og hygienisk med 
forhåndsinnstilt temperatur. Vannforbruket halveres  
og vannet renner kun mens du vasker hendene. 

Iqua Solino
NRf nr. 4422025

Med en berøringsfri kran bedrer hygienen 
seg betraktelig, fordi bakterier ikke spres  
fra hånd til hånd. Kombinert med spritvask 
av hender blir resultatet enda tydeligere.  
Når forkjølelse, diaré og andre sykdommer  
florerer, er hendene en stor smittespreder.

Oras electra
NRf nr. 4202762

Grohe Eurosmart Cosmo E 
Nrf nr. 4220173
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Grohe Allure E 
Krom
for 6V batteri
NRf nr. 4220124

Grohe Essence E 
Krom
for 6V batteri
NRf nr. 4220128

Iqua Loopino
Berøringsfri teknikk med solcelle,  
IR-sensor og 6V batteri 
NRf nr. 4422218

Iqua 2 i 1
Berøringsfri teknikk med IR-sensor og  
6V batteri for kjøkken
NRf nr. 4422222

Oras Ventura 
Berøringsfri teknikk med IR-sensor og  
6V batteri for kjøkken 
NRf nr. 4201672

To i en, to funksjoner i samme 
armatur! Berøringsfri infrarød 
sensor og manuell betjening.  
 
En nyvinning for kjøkkenet!

Oras Electra 6330F 
Med 120 mm tut 
NRf nr. 4200008

Oras Electra 6331F  
Med 170 mm tut
for 6V batteri
NRf nr. 4200009

Oras Ventura
NRf nr. 4201672 

Iqua 2 i 1
NRf nr. 4422222
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Berøringsfritt til dusjen

Oras Natura 
Med såpeskål,
veggfeste og økoknapp for vannsparing
NRf nr. 4204965

Oras Electra Dusjbatteri
NRf nr. 4200482

Berøringsfritt også i dusjen – 
kombinert med dusjsett.

Oras Electra (6664G) 
NRf nr. 4202817

Berøringsfritt, batteridrevet dusjpanel  
i aluminium, med termostatblander 
og tilkobling til kaldt og varmt vann. 
Tilkobling via fleksibel PEXslange. 
Dusjpanelet åpnes og lukkes ved å 
føre hånden foran sensoren.  
Vannet renner så lenge brukeren 
står under dusjen, og stopper når 
brukeren beveger seg ut av sensorens 
følsomhetsområde. 

En raffinert dusjopplevelse

Oras Electra (6664G) 
NRf nr. 4202817
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Berøringsfritt til toalettet

Geberit
Berøringsfri trykknapp for skjult sisterne
NRf nr. 6166717

Den føler du er der og vet når 
du går – først da spyler den.
Kan byttes med alle trykkplater 
fra 2003. Batteridrift.

Oras urinalspyler
Berøringsfri urinalspyler 6V 
Et nødvendig produkt hvor urinaler finnes
NRf nr. 4202789

Grohe Tectron urinalspyler 
Berøringsfri urinalspyler 6V 
Utbyttingsmodul berøringsfri og hygienisk løsning
Bør monteres på alle offentlige urinaler
NRf nr. 6191914

Grohe Tectron urinalspyler 
Berøringsfri urinalspyler 6V 
Komplett
NRf nr. 6191912

Ifø Cera
Ifø City Sensor - berøringsfri nedskylling i gulvtoalett
Man fører bare hånden over knappen (3-8 cm) og 
vannet spyles ned i toalettet, 4 liter hver gang 
Kan justeres opp til 6 liter
NRf nr. 6044022 for batteri
Bestillingsvare

Hygieniske opplevelser
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Impulse elektronisk papirdispenser
Liten modell 
NRf nr. 7080045

Papir 
6-ruller per pk. 
NRf nr. 7080046

Enmotion elektronisk papirdispenser
Stor modell 
NRf nr. 7080036

Papir 
6-ruller per pk. 
NRf nr. 7080037

Berøringsfritt tilbehør

Antibac hånddesinfeksjon, dispenser
Hvit
NRf nr. 7537961

Antibac berøringsfri dispenser –  
et stort fremskritt i kampen for 
bedre hygiene. Dispenseren gir 
ingen anledning til oppsamling  
av uønskede smittekilder.

«Vi har innført Antibac som  
vårt førstevalg når vi utfører hånd-
hygiene. Det er lett tilgjengelig og 
krever minimal tidsbruk. De ansatte 
kan desinfisere hendene på vei til 
neste gjøremål. Dette fører til at 
håndhygienen blir mye bedre.»

Kari Almeland, Sykepleier  
Betanien Hospital, Bergen.

Bakterie - og smitteoverføring  
kan reduseres.

Såpedispenser
Sort
NRf nr. 7537954

Papirdispensere du ikke behøver  
å berøre. Vift en gang med hånden 
foran denne og ett håndtørk  
kommer av seg selv. Hygienisk  
og papirbesparende. Lengden på 
tørket kan justeres.

Papir er hygienisk bedre enn luft.

Reduserer uønskede smittekilder
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Kundetoaletter med berøringsfrie installasjoner sender et klart signal  
til besøkende: «Dette er en bedrift som følger med tiden og som 
bryr seg om mitt beste». Det finnes neppe den bedrift, som ikke har 
fordel av å bli forbundet med ordene: «Bare det beste er godt nok». 

Antibac hånddesinfeksjon
Dispenser
NRF nr. 7537961 

Såpedispenser
NRF nr. 7537954
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Berøringsfritt på nett!
www.beroringsfritt.no 

Mer på nett  
I denne brosjyren har vi plukket 
ut et utvalg av berøringsfrie 
produkter. flere berøringsfrie 
produkter kommer stadig til. 
På vår nettside vil du finne 
oversikt over produkter som er 
tilgjengelig. Gå inn på
www.beroringsfritt.no

Inspirasjon til dine kunder!
for deg som har egen hjemme-
side, kan du enkelt linke til  
www.beroringsfritt.no.  
Berøringsfritt er laget i samarbeid 
med: Oras, Grohe,Geberit,  
Hansgrohe, Georgia Pacific, 
Kemetyl, Iqua m.fl.

Brødrene Dahl har bransjens bredeste 
utvalg av berøringsfrie produkter! 
 
For mer informasjon om fordeler,  
målgrupper og produktutvalg, se vår  
nettside www.beroringsfritt.no, eller  
kontakt en selger i Brødrene Dahl! 

Les mer om de ulike fordelene ved berøringsfrie produkter. Se hvilke målgrupper som passer perfekt til berøringsfritt.

Enda flere produkter, og bedre utvalg.



blaadesign.no

Forhandler:

Brosjyren bestilles på NRf nr. 9999945
Brødrene Dahl AS, Brynsengveien 5, 0667 Oslo.

Med forbehold om trykkfeil og endringer i produktspesifikasjoner.

www.dahl.no
Tlf: 22 72 55 00
Epost: post@dahl.no

 Følg oss også på facebook    blogg.dahl.no


