Miscea Classic berøringsfrit armatur
En revolutionerende nyhed på det danske marked
K. Neerskov præsenterer Miscea Classic, det første armatur i verden
som kan betjenes 100% berøringsfrit. Misceas teknik er både til det
meget hygiejniske og krævende professionelle marked og det
funktionelle og designede private marked.
Miscea Classic
Miscea Classic kan betjenes med én hånd. Man har fuld kontrol over temperaturindstilling og vand og
derudover også to andre væsker som fx sprit/håndsæbe eller håndsæbe/opvaskemiddel eller en anden
kombination. Alt sammen helt uden at være i berøring med armaturet og alt sammen samlet i én enhed.
Med den veludviklede sensorteknik skiller Miscea sig ud fra mængden. En sensor hele vejen rundt om
armaturet giver Miscea sin bruger fuld arbejdsfrihed til betjeningen.
Fjernbetjening
Til Miscea Classic kan der tilkøbes en fjernbetjening, som åbner for endnu flere
indstillingsmuligheder som fx muligheden for at indstille efterløbstiden på alle
tre væsker, indstilling af starttemperatur på vandet, mængden af væskerne,
sensorens styrke, hygiejneskyl etc.
Miscea Light
Miscea leveres også i en Light udgave til eksempelvis fælles toiletter i kontorbygninger, indkøbscentre,
lufthavne, institutioner etc. I Miscea Light udgaven har brugeren adgang til tempereret vand samt sæbe
til håndvask. Igen det optimale armatur, når der kigges på hygiejne, rengøring og
vand/energibesparelser.
Miscea Kitchen
Miscea bruges i dag i flere laboratorier, tandlægeklinikker og storkøkkener og er stille på vej ind i
privaten også, hvor designet passer ind i det moderne hjem, her bruges Miscea Kitchen udgaven.
Fordele:









100% berøringsfrihed
Sensoren giver det optimale hygiejniske produkt
Funktionalitet, da den også betjener f.eks. sæbe og sprit
Det enkle design giver den en super rengøringsvenlig overflade
Den selvlukkende funktion giver stor vand og energibesparelser til brugeren
Made in Germany designet i Holland
Inkl. sterile poser med 1000 ml sæbe eller sprit eller 2000 ml refill
Leveres i krom eller rustfrit stål, som bord & vægmodel (Light-udgaven kun i krom)

Læs mere om Miscea Classic, Miscea Light og Miscea Kitchen
Firmaprofil
K. Neerskov A/S blev etableret i 1964 og repræsenterer 16 forskellige mærkevareleverandører med
produkter til VVS branchen. Det brede produktsortiment henvender sig til storkøkkener, hotelbranchen,
sygehussektoren, skoler, omklædningsrum i svømmehaller og fitnesscentre, etc., laboratorier,
kontorbygninger og private.
K. Neerskov har Miscea produkterne med på Building Green i Forum i København d. 1-2
november.

