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Korrekt dosering af vaskemiddel =
perfekt vaskeresultat og
længere levetid for din vaskemaskine.
Kræver at du kender vandets hårdhedsgrad.

Aquadur teststrimler, 3 stks pakning

1/2” tilslutning?

- let og enkelt.
Bestillingsnummer 311590

Gevindring mellem 1/2” tilslutning og
standard 3/4” tilløbsslange
45,Bestillingsnummer 310012

49,-

Mangler tilslutningen et knæk?
90° bøjning med 3/4” tilslutning
Bestillingsnummer 310029

45,-

3i1 maskinplejemiddel

Renser, desinficerer og afkalker, 4 doseringer.
Bestillingsnummer 311260

2 hvidevarer på samme vandhane?
Dobbelt studs med 3/4” tilslutning
Bestillingsnummer 310039

99,-

45,-

Beskytter det sarte
lingeri under vask

Tilløb og afløb i en håndvask?

Dobbelt vandkobling.
Ind- og udvendig standard gevindstykker medfølger.
Bestillingsnummer 310060
349,-

Bestillingsnummer 311529
149,-

Er til- eller afløbsslangen for kort?

Når dine tennissko trænger
til den store omgang

Så køb en, der er længere.
For eksempel: Afløbsslange 2,5 m
Bestillingsnummer 103274
99,-

Vaskepose f.eks. til sko
Bestillingsnummer 311617
89,-

Mangler din tørretumbler en afløbsslange?

Tørrebolde

Afløbsslange til kondens- og varmepumpetumblere
- til 8 og 10 mm studse: Bestillingsnummer 103008 149,-

Gør tøjet ekstra blødt
og nedsætter tørretiden
Bestillingsnummer 311525

- til 13 mm studs: Bestillingsnummer 103198 169,-

119,-

Skal afløbet tilsluttes under en håndvask?
1” tilslutning + studs for samtidig eller senere
tilslutning af en kondenstumbler.
Bestillingsnummer 310158

Forhandler

49,-

Vaske- og opvaskemaskine på samme afløb?
Afløbstragt til 2 afløbsslanger.
Bestillingsnummer 103379

119,-

Afløb gennem en håndvask eller gulvafløbet?
Kontravægt. Skrues på afløbsslangen,
så den bliver liggende på sin plads.
Bestillingsnummer 310048
139,-

Vejl. priser inkl. moms januar 2017. Der tages forbehold for pris- og produktændringer.
Bestillingsnummer 999016 © Tridan.
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Sikkerhedsudstyr
og tilbehør
til dine hvidevarer

①

Afdækningsplade

Til 60 cm maskiner - kan let tilpasses.
Bruges hvis maskinens egen topplade
skal afmonteres ved indbygning.
229,-

②

⑧

①

Bestillingsnummer 311052

49,-

⑨

Til 60 cm maskiner. Letter sammenlægning af tøjet og flytning mellem
vaskemaskine og tørretumbler.

③

Bestillingsnummer 311643

249,-

④

Bestillingsnummer 107029

Samlesæt (4 burrebåndslåse)
Holder tørretumbleren på plads.
Kan skilles og samles igen.
89,-

⑤

⑨

1349,-

Sokkel med skuffe, hvid.

⑦

Justerbar højde: 28 - 30 cm.
Bestillingsnummer 311224

Lukker automatisk for vandtilførslen,
hvis slangen bliver utæt. 3/4” gevind.
299,339,-

I massiv gummimateriale.
Holder maskinen på plads samt virker
støj- og støddæmpende.

⑭

⑮

⑯

Skridsikringsbeslag

Skrues fast i underlaget. Kan også bruges mellem tumbler og vaskemaskine.
Diameter på fod maks 44 mm.
196,-

Lyd- og vibrationsdæmpende underlag
til tørretumblere og vaskemaskiner.
Måler 60 x 60 x 0,8 cm.

⑮

Bestillingsnummer 107125

Se også vores folder med sikkerhedsudstyr og tilbehør til opvaskemaskiner, komfurer, køl & frys.

Bestillingsnummer 107027

Støddæmpende måtte

199,-

⑯

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

Støddæmpende fødder

99,-

⑥

Bestillingsnummer 201177

Tilløbsslange med aquastop

⑬

⑬
⑭

Hæv vaskemaskinen / tørretumbleren
til en ergonomisk mere korrekt
arbejdshøjde.
Maks belastning 200 kg.

Sokkel med kurv, hvid.
849,-

⑪ ⑫

Bestillingsnummer 311378

Justerbar højde: 29,5 - 31 cm.
Bestillingsnummer 311627

Indstillelig fra 5 til 50 l. Lukker for
vandet, hvis der løber mere igennem.
3/4” gevindtilslutninger.

⑫

Bestillingsnummer 107070

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

⑦

⑩

Bestillingsnummer 310210

Waterblock

169,-

Vandalarm

129,-

⑪

Bestillingsnummer 107138

Skrues fast i underlaget eller vaskemaskinens topplade. Diameter på fod
maks 32 mm og højde maks 8 mm.

⑥

Nedsætter kalkens evne til at sætte sig
fast. Forlænger levetiden og nedsætter
behovet for afkalkning. 3/4” gevind.
179,-

⑧

Bestillingsnummer 201025

Magnetisk afkalker

②

Samlebeslag

249,-

Lukker for vandtilførslen, hvis føleren
registrerer fugt under vaskemaskinen.
3/4” tilslutninger. Leveres inkl. batteri.

⑩

③
④⑤

Bestillingsnummer 310129

Hydrostopper

499,-

Samleramme

Til 60 cm maskiner. Holder tørretumbleren på plads og lukker hullet
mellem den og vaskemaskinen.

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

⑧

Udtrækshylde

939,-

Hybridstikprop

Bestillingsnummer 107063

Drypbakke

Opsamler udsivende vand og leder
det ud foran maskinen.
199,199,-

til fritstående maskiner = nr. 311010
til indbyg mellem skabe = nr. 311399

