
De dagelijkse uitdagingen zijn net zo divers als onze oplossingen.
WiNTersTeiger DryTech levert de produkten die aan uw eisen voldoen.

Zijn u en uw medewerkers afhankelijk van wisselende omstandigheden? Komen veiligheid op de werkvloer en 
vermindering van ziekteverzuim op de eerste plaats? Is het voorzichtig   drogen van de kostbare en kwalitatief 
hoogwaardige werkuitrusting waarbij gelet wordt op de energiekosten belangrijk voor u en uw bedrijf? Gebruik 
dan WINTERSTEIGER DRYTECH  in uw personeelsruimtes voor beter gemotiveerd en tevreden personeel.

WINTERSTEIGER DRYTECH 
... omdat droge werkkleding geen luxe zou moeten zijn.

WiNTerTsTeiger DryTech- oplossingen: 

Voor het drogen van alle werk-, veiligheids- en  vrijetijdskleding  

Desinfecterend, grondig reinigend en verfrissend  

Krachtig  en energiebesparend drogen door omgevings-of warme lucht  

Eenvoudige te bedienen en voorzichtig drogend  

Individueel inplanbaar in de beschikbare ruimte  

Verhoogt het welzijn en verlaagt het ziekteverzuim  



Nieuwe droogsyste-
men voor laarzen 
schoenen hand-
schoenen en helmen.

De droogsystemen voor 
schoenen en laarzen zijn 
makkelijk in gebruik en 
kunnen naar wens ge-
combineerd worden. Het 
geïntegreerde verwarmings-
element en de luchtven-
tilator zorgen voor snelle 
en voorzichtige droging 

van alle werk- en veilig-
heidsschoenen. Zowel de 
aan de muur gemonteerde 
systemen als die met een 
optioneel verstelbare voet 
kunnen flexibel toegevoegd 
worden aan  bestaande en 
nieuwe ruimtes.

Het  gecombineerde droog-
element For 4  heeft een 
speciaal voordeel voor u. 
Verhoog het welzijn van uw 
hele team door het gelijk-
tijdig drogen van helmen, 
schoenen laarzen en hand-
schoenen.

Alle droogsystemen zijn 
uitgerust met verwarming en 
luchtcirculatie ventilatoren. 
U kunt dus altijd genieten 
van goed-gedroogde kleding 
en uitrusting.

Deze droogsystemen zijn 
zowel dubbelzijdig als in
een kast op aanvraag  
leverbaar. 
Welke wensen u ook heeft
het resultaat is optimaal! 

De Glove 10 droger voor 
handschoenen maakt de 
WINTERSTEIGER product-
lijn voor droogsystemen 
compleet. De buizen 

waardoor droge lucht aan-
gevoerd wordt, garanderen 
een voorzichtige en snelle 
droging tot in de vinger-
toppen. 

Het ontwerp is ruimtebespa-
rend en maakt het  mogelijk 
de droogelementen flexibel 
te combineren.

Boot 5, 10 en 20
Droger voor laarzen en schoenen.

For 4
Droger voor laarzen, handschoenen en helmen.

Glove 10
Droger voor handschoenen.



Nieuwe afsluitbare 
droogkasten voor 
grotere en 
kleinere teams.

De nieuwe droogkast Primus biedt ruim-
te aan 2 á 4 complete uitrustingsets. 
De ventilerende droogbuizen voor schoe-
nen, de houders voor handschoenen 
en de plek voor de helm zorgen voor 
een optimaal gebruik van de ruimte in 
de kast. 

De eenvoudige bediening door middel 
van een timer voor 6 uur en de keuze 
tussen omgevingswarmte of warme 
lucht maakt het gebruik flexibel. Voor 
het hygiënisch drogen van werk- en 
veiligheidskleding is er de optie om een 
ziektekiemverlagende ozon lamp toe te 
voegen.

Team 40, de kast voor grote teams, 
bergt tot wel 40 stuks uitrusting en 
kan eenvoudig en snel geïnstalleerd 
worden in algemene ruimtes of in 
bouwketen. De luchtkwaliteit in de 
kleedkamers en algemene ruimtes 
verbetert door de optimale luchtcircu-
latie en door de mogelijkheid om de 
team 40 aan te sluiten op een extern 
ventilatiesysteem.

Handmatig of eenvoudig automatisch 
te bedienen door het gebruik van een 
timer met een instellingsmogelijkheid 
voor 7 dagen en 24 uur. De droogtijd 
kan gemakkelijk worden aangepast 
aan de stappen in het werkproces. De 
team 40 is ook verkrijgbaar met een 
ozon lamp om de  hygiëne en het wel-
zijn van de werknemers te verbeteren.

WINTERSTEIGER DRYTECH com-
bineert de bewezen droogmethode 
van schoenen en handschoenen met 
het krachtig drogen van kleding in de 
nieuwe Combi droogkast.
Door middel van omgevingswarmte 
of warme lucht, met  als optie de 

ziektekiemverlagende ozon lamp, laat de 
Combi 8 tot 10 complete uitrustings-
sets voorzichtig drogen. De twee 
afgesloten droogzones verwijderen  
onaangename luchtjes en houdt de 
lucht in gemeenschappelijke ruimtes fris.

Primus
Een droger voor de hele uitrusting.

Team 40
Afsluitbare droogkast voor grote teams.

Combi
Droger voor laarzen, handschoenen en kleding.



Bent u op zoek naar 
een specifieke  
oplossing en een  
pasklaar product? 
Neem contact met  
ons op!

Veel mensen hebben 
in hun dagelijks werk te 
maken met koude en 
veranderlijke weersom-
standigheden. De droog-
kast Inside kan zowel de  
omgevingswarmte als de 
warme lucht gebruiken 
voor het drogen of ver-
warmen van de binnenkant 

van de kleding.
De telescopisch uit-
schuifbare hanger en 
de ventilerende schoen 
en handschoen buizen 
waarborgen geheel en 
voorzichtig drogen. Een 
gebruiksvriendelijke timer 
of de optionele externe 
bediening garandeert  een 

eenvoudige instelling of 
opstart. Of u nu gaat voor 
een eenpersoonskast of 
een op maat gemaakt 
systeem, de Inside ver-
betert de gezondheid en 
het welzijn van het gehele 
personeelsbestand.

De optimale luchtstroom  
maakt de Multi droogkast 
een beproefde en popu-
laire droger voor allerlei 

soorten werk- en veilig-
heidskleding. Het krach-
tige en tevens voorzichtig 
drogingsproces verbetert 

de  hygiëne van het 
personeel en verhoogt de 
levensduur van de hoog-
kwalitatieve werkkleding.

De zuinige en zeer effi-
ciënte droogkast Indivi-
dual  is een flexibele en 
gemakkelijke oplossing. 
Zowel de uitgebreide 
opslagruimte voor werk-

kleding en privékleding 
als de ventilerende buizen 
voor handschoenen, schoe-
nen of laarzen, zorgen 
voor maximaal comfort  
van iedere medewerker.

Een extern mechanisme 
maakt eenvoudige hand-
matige of automatische 
bediening van de droog-
kast mogelijk .

Inside
Afsluitbare kast voor het drogen van de binnenkant.

Multi
Afsluitbare droogkast.

Individual 300 en 400
Afsluitbare droogkasten.
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w.troost@drytech.nl, www.wintersteiger.com/DryTech


