
Silhouet Touchless

Clean hands. Clean lines



Silhouet Touchless er en revolution inden for 
berøringsfrie vandhaner. De er udviklet specielt til 
brug i hjemmet og kombinerer et stilrent design 
med en funktionalitet, der matcher alle de behov, 
du har i køkkenet og på badeværelset. 
Du mindsker vandspild, og du behøver aldrig røre 
vandhanen med beskidte hænder og dermed 
risikere at sprede vira og bakterier.

Hello, Touchless





Køkkenet er hjemmets hjerte, og vandhanen har 
en hel central rolle. Med Silhouet Touchless får 
du både den berøringsfri funktion og den 
klassiske vandhanes funktionalitet i én stilren 
løsning. Har du fx marineret kød eller skåret 
kylling, fører du blot en hånd forbi sensoren, 
og du kan vaske hænder uden at røre hanen og 
sprede bakterier til den næste bruger. Skal du 
fylde en gryde med vand, eller vil du gerne have 
vandet løbende, mens du skræller kartofler, kan 
du med fordel bruge grebet som på en klassisk 
vandhane. 

Smarter.  

Cleaner.  

Easier.

Sensoren kører på et lille 6-volts batteri, du selv nemt kan skifte. 
Sensoren blinker, når det er ved at være tid.



Silhuet Touchless giver dig både
fordelene fra en almindelig vandhane
og den berøringsfri teknologi. 

VVS nr.: 709560104 

VVS nr.: 709560187

VVS nr.: 709560111



Du kender de berøringsfrie vandhaner fra fx 
lufthavne og institutioner. Her har du typisk kun 
behov for at vaske hænder, så det er nok med en 
fast indstilling af temperatur og flow. Med Silhouet 
Touchless er det lykkedes at kombinere berørings-
fri teknologi med et brugervenligt design, hvor du 
med funktions-toppen kan styre vandmængden og 
veksle mellem varmt og koldt vand.

When design 

makes sense

Det stilrene design passer perfekt til Silhouet 
brusesystem og fås i de samme overflader: Krom, 
børstet messing og mat sort.

Du skruer op og ned for flowet - eller slukker helt 
for vandet - ved at klikke toppen op og dreje. 

Temperaturen regulerer du ved at dreje på toppen. 



Sensoren registrerer bevægelse. Når du 
holder hænderne under hanen, starter 
den. Når du fjerner dem, slukker den 
automatisk, så du ikke bruger mere 
vand, end du behøver. 

Indstillingsmuligheder har du i toppen, 
så du nemt kan regulere temperaturen 
og flowet, alt efter om du skal vaske 
hænder, børste tænder, barbere dig 
eller have et glas helt koldt vand. 

VVS nr.: 704133104 

VVS nr.: 704133187

VVS nr.: 704133111



Silhouet Touchless har et tidløst, enkelt og nordisk 
udtryk, som passer godt til både klassiske og 
meget moderne hjem. Den slidstærke overflade 
fås i krom, børstet messing og mat sort, så du 
med dit valg kan understrege sin personlige stil. 
Design og overflader matcher naturligvis resten af 
Silhouet-serien.

Tap into  

your style


