PERSBERICHT

PLAN-accessoires van KEUCO: haardroger met ION-technologie voor hotelbadkamers

Met comfortabele details punten scoren bij uw gasten

Voor hotelbezoekers is de haardroger volgens opiniepeilingen uitermate populair. Een hotel kan
punten scoren bij zijn gasten en de gasttevredenheid aanzienlijk vergroten door een bijzonder
goed uitgerust model ter beschikking te stellen. Tot een topuitrusting behoort ION-technologie,
waarover de PLAN-haardroger van KEUCO ook beschikt. Onze haardroger is gemaakt in
samenwerking met het Zwitserse technologiebedrijf Solis.

Met ongeveer 500 producten is de KEUCO PLAN-reeks de meest complete badcollectie ter
wereld. De collectie biedt een verscheidenheid aan oplossingen voor badkamers thuis, voor
hotelbadkamers en voor openbare sanitaire ruimtes. Met zijn geavanceerde esthetiek, maximale
functionaliteit en uitstekende kwaliteit is Collection PLAN een begeerde, moderne klassieker
geworden onder architecten, planners en installateurs. De PLAN-haardroger inclusief IONtechnologie vormt een bijzondere aanvulling op het aanbod hotelaccessoires van de KEUCOreeks.

Het voordeel van een ION-haardroger is dat wordt voorkomen dat het haar tijdens het drogen
statisch wordt geladen, doordat de atomen van de inlaatlucht negatief worden geladen (ionisatie).
In principe worden wij omringd door positieve ionen die bij het föhnen tot ‘statisch geladen’ haar
kunnen leiden. Een negatieve ionisatie zorgt daarom voor een antistatisch effect en een gesloten
oppervlak van het haar en dus voor bijzonder glanzend haar. Bovendien drogen ionenföhns
sneller, omdat negatieve ionen de waterdruppels in het haar splitsen, waardoor ze sneller
verdampen. Zo besparen gasten tijd tijdens het föhnen en de hotelier bespaart op zijn beurt weer
elektriciteit en geld.
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De PLAN-haardroger wordt ook gekenmerkt door een snelle warmteonwikkeling, een goede
luchtprestatie en een laag geluidsvolume. Met drie warmteniveaus tot een maximum van 2000
watt en twee ventilatorniveaus vindt elke gast zijn of haar optimale luchttemperatuur en
hoeveelheid lucht. De muurbeugel is verkrijgbaar in gepolijst chroom, of een finish van zilvergeëloxeerd aluminium of roestvrij staal.
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Over KEUCO
KEUCO GmbH & Co. KG is een internationale full-service fabrikant van hoogwaardige
badkamerinrichting. Als de oorspronkelijke marktleider voor badkameraccessoires biedt KEUCO
vandaag de dag een breed assortiment kranen, accessoires, spiegelkasten en badkamermeubels
‘made in Germany’. Het familiebedrijf in de derde generatie heeft zijn hoofdkantoor sinds de
oprichting in 1953 in Hemer, Westfalen. Onze overige productielocaties zijn te vinden in
Gütersloh en Bünde.
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