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Vejl. priser inkl. moms januar 2017. Der tages forbehold for pris- og produktændringer. 
Bestillingsnummer 999006   © Tridan.

FrigoCare rengøring 250 ml
til alle typer køle- & fryseskabe.
Bestillingsnummer 311635

Fresh Plus lugtfjerner til køleskabe
Med indikator for udskiftning ca hver 3. måned.
Bestillingsnummer 311243

Shine & Care 200 ml
Renser og beskytter alle overflader i rustfri stål.
Bestillingsnummer 311203

Mikrofiberklud 40 x 40 cm
Perfekt f.eks. til rengøring af overflader af glas og i rustfri stål.
Antistatisk professionel kvalitet. 100% fnugfri.
Bestillingsnummer 317142

Ice-Mate isterningedispenser
med udtræksskuffe. Let og problemfri betjening.
Erstatter isterningsbakker og -poser. 
Bestillingsnummer 603388

Termometre til køl og frys
Aflang model - bestillingsnr. 311021
Rund model - bestillingsnr. 311046

Universal flaskehylde
Bredde = 33 cm - dybde = 31 cm - højde = 10 cm.
Hægtes på hylder op til 10 mm i tykkelse. 
Bestillingsnummer 603011

Alle opvaskemaskiner 
skal indstilles efter vandets hårdhedsgrad.
Måles let og enkelt med Aquadur test-stix. 
3 stks. pakning, bestillingsnummer 311590

Frisk citrusduft til opvaskemaskinen
Pakning med 2 stk. til ca 100 x opvask.

Bestillingsnummer 311004

3i1 maskinplejemiddel
Renser, desinficerer og afkalker.

Pakke med 4 doseringer.
Bestillingsnummer 311260

Undgå at langstilkede glas vælter og går itu i opvasken.
Universale vinglasholdere, der også holder glassene på skrå,

så der ikke ligger vand i foden efter endt opvask.

  Til 4 glas - original Bosch / Siemens
  Bestillingsnummer 210435
    Til 8 glas - original Electrolux
    Bestillingsnummer 210726

Fås også med nedfældbar klap, der dækker, 
hvis betjeningsknapperne sidder på fronten.

Bestillingsnummer 501176

Magnetiske mellemlægsplader til induktion
Så kan alt kogegrej bruges på induktion.
22 cm = bestillingsnummer 501195
26 cm = bestillingsnummer 501196

Ovn-, grill- og barbequerens
0,5 l i sprayflaske.

Bestillingsnummer 311067

Skraber til glaskeramiske plader
Låsbar model i metal med udskifteligt blad.
Bestillingsnummer 311202

Rengøringsmiddel til glaskeramiske plader
250 ml. Renser, plejer og beskytter.

Bestillingsnummer 311111

Universal stegetermometer i metal
Til traditionelle ovne og komfurer - ikke til mikroovne.
Bestillingsnummer 311047

Børnesikring
Skærmer kogeplader, 

gryder og betjeningsknapper mod 
små børnefingre.

Bestillingsnummer 502259
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Sikkerhedsudstyr
og tilbehør

til dine hvidevarer



Diaflex slangegennemføring
Tætner omkring tilslutningsslanger 
og ledninger, når disse føres gennem 
bunden af et underskab.
 
Bestillingsnummer 311640

Vandtæt indlægsplade til 
underskabe
Opsamler og leder vandlækage ud 
foran skabet. Dybde maks 60 cm.

Indvendig bredde 46 - 59 cm 
= bestillingsnummer 311638

Indvendig bredde 66 - 79 cm
= bestillingsnummer 311639

Hybridstikprop
Sikrer en korrekt og lovlig tilslutning med jordforbindelse, 
hvis apparatet leveres med påstøbt Schuko stik.

Bestillingsnummer 310129

Hydrostopper
Lukker for vandtilførslen, hvis føleren registrerer fugt 
under køleskabet / opvaskemaskinen. 
3/4” gevindtilslutninger. Leveres inkl. 1 stk AAA batteri.

Bestillingsnummer 201025

Magnetisk afkalker
Nedsætter kalkens evne til at sætte sig fast.
Forlænger hvidevarens levetid og nedsætter behovet 
for afkalkning. 3/4” gevindtilslutninger.

Bestillingsnummer 310210

Waterblock
Indstillelig fra 5 til 50 l. Lukker for vandtilførslen, hvis 
der løber mere vand igennem, end den er indstillet til.
3/4” gevindtilslutninger.

VA godkendt (kan bruges til drikkevand) = 
   bestillingsnummer 201054
 
Ikke VA godkendt = 
   bestillingsnummer 201177

Tilløbsslange med aquastop
Lukker automatisk for vandtilførslen, hvis slangen bliver 
utæt. 3/4” gevindtilslutninger.

Længde 1,5 m = bestillingsnummer 103172
Længde 2,5 m = bestillingsnummer 103173

Vandalarm
Giver akustisk alarm, hvis den registrerer fugt på gulvet 
/ i drypbakken. Leveres inkl. 9V batteri.

Bestillingsnummer 311378

Afdækningsplade
Bruges hvis opvaskemaskinens egen topplade skal afmon-
teres ved indbygning. Passer til 60 cm brede maskiner og 
kan let tilpasses f.eks. 45 cm bredde.

Bestillingsnummer 311052

Køleskabsgitter 60 x 10 cm
Afskærmning over køleskabe. Kan afkortes i bredde og 
højde og kan forhøjes ved at montere flere sammen.
 
Hvid = bestillingsnummer 603020
Stål-look = bestillingsnummer 603021

Drypbakke
Opsamler og leder udsivende vand ud foran skabet / 
maskinen.

Til køl / frys
   fritstående skabe 60 cm = bestillingsnummer 311399
   indbyg 56 cm = bestillingsnummer 311603
   amerikanerskabe 90 cm = bestillingsnummer 311252

Til opvaskemaskiner
   bredde 60 cm = bestillingsnummer 311199
   bredde 45 cm = bestillingsnummer 311019
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Vandalarm DropStop 800
Komplet overvågningssystem, der luk-
ker for vandet og sender en SMS, hvis 
der registreres udtrængende vand.

Leveres inklusiv strømforsyning, 2 mo-
toriserede lukkeventiler og  3 følere.
Simkort skal tilkøbes.

Hvis lukkeventilerne monteres efter en 
eksisterende kuglehane, er montering 
af en autoriseret VVS-montør ikke 
påkrævet.

Bestillingsnummer 3116412739,-
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Se også vores folder med sikkerhedsudstyr og 
tilbehør til vaskemaskiner og tørretumblere.
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