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Otel Tipi
Kettle Ve Saç Kurutma Makinesi
Kataloğu
www.etapfon.com - info@etapfon.com

Ön söz
1981 yılından günümüze kadar öncü olduğumuz kuaför ve otel malzemeleri sektöründe gelişen teknoloji ile birlikte artan beklentileri karşılamak için var gücümüzle
çalışmaktayız. Gerek kullandığımız hammadde gerek özenli işçiliğimiz ile her geçen gün bilgi ve deneyimlerimizi arttırarak sizlerin her daim ihtiyaçlarını karşılayacak
ve aynı zamanda memnuniyetinizi devam ettirecek birinci sınıf ürünler üretiyoruz.
Kullandığımız bütün malzemelerde memnuniyetiniz için önceliğimizi düşük maliyet değil, yüksek kalite oluşturmaktadır. Ürünlerimizde kullandığımız parçalar
Avrupa menşeili olup, kalıpları ve diğer yedek parçalarına kadar özel işçilikle üretilmiş yerli malı ürünlerdir.
Kalitemizden ödün vermeden hazırladığımız her ürüne olan ilginiz için sizlere teşekkür eder, memnuniyetinizin devamını dileriz.

Preface
Since 1981, our company is a pioneer in hairdressing and hotel equipments industry and works with all its power to meet growing expectations after technological advancements. We produce top quality
products that will meet all your needs and ensure you a long-lasting customer satisfaction. Our knowledge and experience improves everyday with our careful labor and quality of raw materials.
In all the materials we use, our priority is to meet low costs with high quality for customer satisfaction. While the parts use in our products are originated in Europe moulds and other spare parts are manufactured with special craftsmanship domestically.
We deeply thank for being interested with our precisely manufactured products and wish your satisfaction is to be continued.

Etap Kuaför Ve Otel Malzemeleri Sanayi Ve Dış Ticaret Ltd. Şti.
Sanayi Mah. Muratpaşa Cad. Ademyavuz Sok. No:19
34165 Güngören, İstanbul TÜRKİYE
Tel: +90 212 641 3406
www.etapfon.com info@etapfon.com

EE218 OTELLO PRO

Profesyonel İtalyan Ac Motor - 2 Hız Ayarı
1600-2200 Watt - 110-220V Traş Prizli

EE187 PLATINUM COMPACT

EE187.1 PLATINUM COMPACT ENERGY

EE186 CONCEPT COMPACT

EE186.1 CONCEPT COMPACT ENERGY

1350 Watt Dc Motor - Dikey Askı
2 Hız Ayarı - Mat Krom Görünüm

1350 Watt Dc Motor - Dikey Askı

EE218.1-EE218.3 OTELLO PRO SPİRAL
Profesyonel İtalyan Ac Motor - 2 Hız Ayarı
1600-2200 Watt - Spiral Fişli Kablo
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EE218.4 OTELLO PRO ENERGY

Profesyonel İtalyan Ac Motor - 2 Hız Ayarı
1600-2200 Watt - 3 Yönlü Askı

1350 Watt Dc Motor - 220V Traş Prizi
Dikey Askı - 2 Hız Ayarı - Mat Krom Görünüm

1350 Watt Dc Motor - 220V Traş Prizi
Dikey Askı

EE187.5 PLATINUM SPİRAL

1350 Watt Dc Motor - Fişli Spiral Kablo
2 Hız Ayarı - Mat Krom Görünüm

EE101 PRİZMA OTEL TİPİ KETTLE
0,75 Lt , Strix Kontrol Şalteri
Çift Emniyetli - Karşılama Tepsili

EE187.2 PLATINUM PURE

1350 Watt Dc Motor - Çift Yön Askı
2 Hız Ayarı - Mat Krom Görünüm

EE186.2 CONCEPT PURE

1350 Watt Dc Motor - Çift Yön Askı

EE186.5 CONCEPT SPİRAL

1350 Watt Dc Motor - Fişli Spiral Kablo

EE102 PRİZMA MİNİ
OTEL TİPİ KETTLE

EE101.14S-15S-16S-17S
OTEL TİPİ KETTLE TEPSİSİ

0,75 Lt. - Strix Kontrol Şalteri - Çift Emniyetli

Bütün Kettlelara Uyumlu Boyutlar

EE187.3 PLATINUM FLAT

EE187.4 PLATINUM FLAT ENERGY

1350 Watt Dc Motor - Yanal Askı
2 Hız Ayarı - Mat Krom Görünüm

1350 Watt Dc Motor - 220V Traş Prizi
Yanal Askı - 2 Hız Ayarı - Mat Krom Görünüm

EE186.3 CONCEPT FLAT

EE186.4 CONCEPT FLAT ENERGY

1350 Watt Dc Motor - Yanal Askı

EE184.1 ASOS SPİRAL

1350 Watt Dc Motor - Fişli Spiral Kablo
2 Hız Ayarı

1350 Watt Dc Motor - 220V Traş Prizi
Yanal Askı

EE183.1 OTELLO SPİRAL

1350 Watt Dc Motor - Fişli Spiral Kablo

EE184 ASOS

1350 Watt Dc Motor - Çift Yön Askı
2 Hız Ayarı - 110-220V Traş Prizli

EE183 OTELLO

1350 Watt Dc Motor - Çift Yön Askı

Prizma Serisi

EE102

EE101

EE101.14-EE101.15-EE101.16-EE101.17

Sayfa 1.2.3.4.

Prizma Series

Otel Tipi Karşılama Tepsili Su Isıtıcısı
Hotel Type Kettle With Wellcome Array

EE218.4

EE218-EE218.2

EE218.1-EE218.3

Otello Pro

Sayfa 5.6.7.8.

Otel Tipi Profesyonel Saç Kurutma Makinesi
Professional Hotel Type Hair Dryers

EE187 EE187.1

EE187.2

EE187.3

EE187.4

EE187.5

Platinum Serisi

Sayfa 9.10.11.12.

Platinum Series

Otel Tipi Saç Kurutma Makinesileri
Hotel Type Hair Dryers

EE186 EE186.1

EE186.2

EE186.3

EE186.4

EE186.5

Concept Serisi

Sayfa 13.14.15.16.

Concept Series

Otel Tipi Saç Kurutma Makinesileri
Hotel Type Hair Dryers

EE184

Klasik Seri
Classic Series

EE184.1

EE183

EE183.1

Sayfa 17.18.19.20.

Otel Tipi Saç Kurutma Makinesileri
Hotel Type Hair Dryers
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Prizma Serisi
Prizma Series

Otel Tipi Karşılama Tepsili Su Isıtıcısı
Hotel Type Kettle With Wellcome Array
EE102
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EE101

EE101.14-EE101.15-EE101.16-EE101.17

Prizma Mini Kettle

Otel Tipi Mini Su Isıtıcısı ve Karşılama Tepsileri

EE101-EE102-EE101.14-EE101.15-EE101.16-EE101.17
Etap Prizma Otel Tipi Kettle

Prizma Mini Kettle Karşılama Tepsili EE101

200mm

Bizimle misaﬁrlerinize Hoş geldin deyin
Otelinizde konaklayacak olan misaﬁrleriniz için, 0,75 ml hacimlik, kendinden otomatik kapanır, hızlı ısınır su
ısıtıcısı olan ETAP PRİZMA KETTLE ürünümüz, pratik kullanım için oldukça uygundur.
İki büyük ﬁncan için tasarlanmış olan karşılama tepsisi üzerinde su birikintilerini göstermeyen krom
damlalıkları mevcuttur. İsteğe bağlı olarak yerine sabitlenir tepsisi ile fazla kablo görüntüsünü gizleyen sarma
bölümüne sahiptir.
Etap Prizma Hotel Type Kettle

Prizma Mini Kettle EE1012

200mm

200mm

Say “WELLCOME” to your guests with our products.
Our high rated heater “ETAP PRIZMA KETTLE” is suitable for your guests with its 0,75 ml volume and auto shut off feature. The welcome tray is designed for
two large cups, has chrome drips that do not show any water deposits. Depending on the requests it may have a ﬁxable tray that can hide the cable mess
with cable-wrapping section.

140mm
180mm

350mm

14cm Tabanlı Kettle Tepsisi EE101.14S

Prizma

15cm Tabanlı Kettle Tepsisi EE101.15S

400mm

400mm

360 degree pivotable body

• Gizli rezistans
Hidden resistance

• Su kaynaması ile otomatik kapanma sistemi
Automatic shut-off system after boiling water

• Tepsi altında fazla kablo sarma bölmesi
Cable wrap section under the tray

Optional ﬁxed tray

• İngiliz menşeili rezistans kontrol sistemi
British origin resistance control system

200mm

• 360 derece dönebilen gövde

• İsteğe bağlı yerine sabitlenebilir tepsi
200mm

Stainless steel body (matte chrome)

400mm

170mm

• Paslanmaz çelik gövde (mat Krom)

400mm

• Bardak altı paslanmaz çelik parça aksesuarı
Stainless steel drip mat accessory

• 0,8 metre Kablo uzunluğu

25mm

0,75 lt water capacity

17cm Tabanlı Kettle Tepsisi EE101.17S

Separate housing for wireless use

160mm

• 0,75 lt su hacmi

• Kablosuz kullanım için yerinden ayrılan gövde

25mm

Compact design (Tray dimension 20cm x 35cm)

150mm
25mm

25mm

16cm Tabanlı Kettle Tepsisi EE101.16S
• Kompakt Tasarım (Tepsi ölçüleri 20cmx35cm)

200mm

200mm

140mm

EE101

0,8 meter cable length

• Geniş gövde kapağı ile rahat temizleme imkanı
Easy cleaning with wide body cover

• Susuz çalışmayı önleyen emniyet sistemi
Safety system to prevent running without water
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Prizma (Tepsili)

Prizma

Prizma (Tepsili)

Prizma

EE101

EE101
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EE102

EE102

Karşılama Tepsisi 14cm
EE101.14
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Otello Pro
Otel Tipi Profesyonel Saç Kurutma Makinesi
Professional Hotel Type Hair Dryers
EE218.4

Sola Pozisyonlu
Montaj Şekli
Left Position Option
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EE218-EE218.2

Sağa Pozisyonlu
Montaj Şekli
Right Position Option

Sola Pozisyonlu
Montaj Şekli
Left Position Option

Dik Pozisyonlu
Montaj Şekli

Vertical Position Option

EE218.1-EE218.3

Sağa Pozisyonlu
Montaj Şekli
Right Position Option

Otello Pro Spiral
EE218.1-EE218.3

Profesyonel Otel Tipi Saç Kurutma Makinesi

Etap OTELLO PRO Duvara Monte Saç Kurutma Makinesi
Seyahat eden kişilerin çoğu otelde sunulan saç kurutma makinelerinin performansından memnun
olmadıkları için kendi saç kurutma makinelerini yanlarında taşımaktadırlar. Biz misaﬁrlerinize kuaför
performansı sunan ürünler hazırlamayı istedik ve bu ürünü hazırladık. Sizde Misaﬁrlerinizi beklentilerinin
çok üzerinde bir saç kurutma makinesi ile şaşırtın...
Etap OTELLO PRO Wall Mounted Hair Dryer
Most of the travelers carry hair dryers on their trips due to dissatisfaction of hair dryers that are provided by HOTELS. We worked on this product to
create a professional hair dresser type hair dryer for you to present to your guests. Surprise your guests with a hair dryer which is beyond their
expectations.

Aşırı ısınmayı engelleyen İtalyan termostat
Thermostad protected heating element

Uzun ömürlü İtalyan A.C. motor
Long life Italian A.C. motor

Otello Pro
Spiral Siyah
EE218.1

Bas-bırak buton
On-off push button

Temizlenebilir ﬁltreli
arka kapak
Cleanable back ﬁlter part

3 kademeli ısı ayarlı
İtalyan Şalter

1600-2000 Watt güç
1600-2000 Watt power

3 position heat adjustment

Kablo ömrünü
uzatan güçlendirilmiş soket
Strengthened socket for longer life
power cable

Fişli Kablolu EE218.1-EE218.3
90mm

210mm

Dilerseniz Çekmecenizde...
Spiral Beyaz
EE218.3

250mm

Otello Pro

OTELLO PRO profesyonel fön makinesi Her iki renk seçeneğiyle
birlikte dilerseniz çekmecenizde kullanabilme imkânı sunar.
Uzunluğu Üç metre olan kablonun, ucu ﬁşli ve spiral kablo hale
getirilmesi ile oluşturulan ürünümüzü, isterseniz çekmecenizde
isterseniz dolabınızda dilediğiniz anda ve yerde elinizin altında
bulundurabilirsiniz.
In The Drawer...

Otello Pro professional hair dryer with two color options enables users to keep the hair dryer
in a drawer. You may keep our product in drawers any cupboards whenever and wherever you
need it. Otello Pro is made of a three meter cable plugged with a spiral cable.
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Otello Pro Energy
EE218.4
Sistemi kapatan güvenlik
şalteri
On/off Safety switch

Profesyonel Otel Tipi Saç Kurutma Makinesi
Mat krom çember parça
Gizli elektrik bağlantı
altyapısı

Matte Chrome rounded part

Hidden elektric connection

Askı üzerinde traş
makinesi bağlantı prizi
Shaver plug on hanger part

Standart özelliklere ek olarak 2 kademeli hız ve sıcaklık ayarı, askı üzerinde çalıştırılmasını engelleyen
emniyet şalteri, sistem kapama şalteri ve 110 volt elektrik ihtiyacı olan misaﬁrleriniz için 110 volt traş
makinesi prizi ile birlikte 220 volt traş prizi imkânı da sunarak diğer ülkelerden gelen konuklarınızı
ağırlamanıza yardımcı olur. Ürüm askı aparatına yukarıdan hazne içine konularak asıldığı için düşmelere
karşı korumalıdır. Uzun yıllar boyunca kullanabileceğiniz ürün beyaz rengi ile banyonuza uyum
sağlamaya hazırdır.
In addition to standard features, two step speed and temperature setting, a safety switch that prevents it from being operating on the hanger part,
a system shut down switch and 110 volt plug for electric raisors are provided to help you to welcome your guests from many other countries. The
product is protected to falls due to its hanger part in a chamber. The product with its white colour, can be used for years will suit your bathroom.

Gizli Elektrik Bağlantısı ...

Otello Pro Energy

Gizli elektrik bağlantısı sayesinde banyonuzda güvenli kullanım sağlar. 1600 watt ile 2200 watt arasında
istenilen sıcaklıkta üretildiği gibi, tek düğmede üç kademeli ısı ayarlı İtalyan şalteri ile istediğiniz ısıda
kullanabilirsiniz.Dört farklı noktadan takılabilen spiral fön kablosuyla,ürünün yönünü aksesuarlarınıza göre
kolaylıkla ayarlayabilme imkanı sunar.

Beyaz
EE218.4

Hidden Electric Connection...
Due to hidden electric connection it provides safe usage in your bathroom. It can be used in any warmth with a three graded Italian switch, with a
spiral cable which can be attached from four different points. It enables users to adjust the products direction easily.

Otello Pro Energy

Otello Pro Energy EE218.4

Beyaz
EE218.4

110mm

350mm

260mm
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Otello Pro
EE218-EE218.2

Profesyonel Otel Tipi Saç Kurutma Makinesi

3 Farklı Yönde Montaj Opsiyonu...
iki farklı renk seçeneği ve şık tasarımıyla banyonuzda bütünlük sağlayacak olan ürünümüz,üç farklı asma opsiyonu
ile sağ veya sol ya da dilerseniz dik yönde montaj edilebilir. Mat krom askısı ile banyodaki aksesuarlarınızla uyum
içinde olacak olan ürünümüz uzun yıllar boyunca kullanımınıza hazır olacaktır. Ürünümüz, uzun süre formunu
koruyacak olan spiral kablosu ve İTALYAN MENŞEİLİ A.C.MOTORU ve bas bırak butonu ile siz dokunduğunuzda
çalışıp parmağınızı çektiğinizde durmasıyla sizlere her daim hizmet edecek olan profesyonel saç kurutma
makinesidir. Otello Pro model ürünümüz 1600 w ile 2200 watt arasında istenilen güçte üretildiği gibi, siyah ya da
beyaz renk tercihi de unar.
3 Different Hanging Options

Otello Pro

Otello Pro

EE218

EE218.2

Siyah

With three different hanging options (right, left and vertical) our product will integrate to your bathroom. Its matte chrome hanger, it will be in harmony with
your other accessories in the bathroom and will be ready to use for years. Our product is professional hair dryer which will preserve its spiral cables from for a
long time and will serve you always with its Italian origin A.C. motor and its push button which enables the hair dryer to work when you press and stop and
when you release. Otello Pro model product can be produced in any power between 1600-2200 watt and also has black and white color option. Otello Pro
professional hair dryer with two color options enables users to keep the hair dryer in a drawer. You may keep our product in drawers any cupboards whenever
and wherever you need it. Otello Pro is made of a three meter cable plugged with a spiral cable.

Beyaz

Sağ Pozisyonlu Montaj EE218-EE218.2

320mm

Sol Pozisyonlu Montaj EE218-EE218.2

320mm

140mm

140mm

Otello Pro
EE218

Dik Pozisyonlu Montaj EE218-EE218.2

110mm

370mm

370mm

Siyah

Gizli Elektrik Bağlantısı ...

350mm

370mm

Gizli elektrik bağlantısı sayesinde banyonuzda
güvenli kullanım sağlar. 1600 watt ile 2200 watt
arasında istenilen sıcaklıkta üretildiği gibi, tek
düğmede üç kademeli ısı ayarlı İtalyan şalteri ile
istediğiniz ısıda kullanabilirsiniz.Dört farklı
noktadan takılabilen spiral fön kablosuyla,ürünün
yönünü aksesuarlarınıza göre kolaylıkla
ayarlayabilme imkanı sunar.
Hidden Electric Connection...

Due to hidden electric connection it provides safe usage in your
bathroom. It can be used in any warmth with a three graded Italian
switch, with a spiral cable which can be attached from four different
points. It enables users to adjust the products direction easily.
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Platinum Serisi
Platinum Series

Otel Tipi Saç Kurutma Makinesileri
Hotel Type Hair Dryers
EE187

09

EE187.1

EE187.2

EE187.3

EE187.4

EE187.5

Platinum Serisi

Otel Tipi Saç Kurutma Makinesi

EE187-EE187.1-EE187.2-EE187.3-EE187.4-EE187.5
Etap Platinum Duvara Monte Saç Kurutma Makinesi

Platinum Compact

Platinum Compact Energy

Platinum Pure

Platinum Flat

Platinum Flat Energy

Platinum Spiral

37 yıllık tecrübemizi ürünlerimize aktardık... Oteliniz için en uygun saç kurutma makinesini sizin için
tasarladık. Mat krom parçaları, 2 kademe hız ayarı ile Platinum modeli 5 farklı askı seçeceği ile
banyonuzla tam bir uyum içinde olacaktır. Ürünümüz ihtiyaç doğrultusunda Compact Energy ve Flat
Energy model askı seçenekleriyle 220 volt traş prizi özelliği ile kullanım kolaylığı sağlar.
Etap Platinum Wall Mounted Hair Dryer
We have passed our 37 years experience to our product. Designed the best hair dryer suitable for your hotel. With its matte chrome parts, 2 grade
speed adjustment and Platinum model 5 different hanger options. Our product will be harmony with your bathroom. Our product provides easy
usage for 220 volt shower plug with Compact Energy and Flat Energy model hangers.

Termostat korumalı rezistans

Thermostad protected heating element

-Gizli elektrik bağlantısına elverişli.
-Duvarda kompakt bir görüntü sağlar
-Standart duvara monte delik
merkezleri

-Gizli elektrik bağlantısına elverişli
-Duvarda kompakt bir görüntü sağlar
-Askı üzerinde traş makinesi bağlantı
prizi
-Standat duvara monte delik
merkezleri

-Çift yön fön askı opsiyonu.
-Gizli elektrik bağlantısına elverişli
-Standart duvara monte delik
merkezleri

-Gizli elektrik bağlantısına elverişli
-Duvarda kompakt bir görüntü sağlar
-Standart duvara monte delik
merkezleri

-Gizli elektrik bağlantısına elverişli
-Duvarda kompakt bir görüntü sağlar
-Askı üzerinde traş makinesi bağlantı
prizi
-Standart duvara monte delik
merkezleri

-Fişli Spiral kablo
-Çekmece içi kullanım

-Suitable for hidden electric connection
-Provides a compact vision on the wall
-Standard wall montage hole centers

-Suitable for hidden electric connection
-Provides a compact vision on the wall
-Shaver plug on hanger part
-Standard wall montage hole centers

-2 position hair dryer hang (left-right)
-Suitable for hidden electric connection
-Standard wall montage hole centers

-Suitable for hidden electric connection
-Provides a compact vision on the wall
-Standard wall montage hole centers

-Suitable for hidden electric connection
-Provides a compact vision on the wall
-Shaver plug on hanger part
-Standard wall montage hole centers

-Plugged spiral cable
-Inside drawer usage

Uzun ömürlü D.C. motor
Long life D.C. Motor

Platinum Compact EE187
200mm

Platinum Compact Energy EE187.1

120mm

200mm

Platinum Pure EE187.2
120mm

120mm

270mm

Mat krom arka kapak

Hava yönlendirme aparatı

Matte Chrome back part

Concentrator nozzle

2 kademeli hız ayarı
2 airﬂow setting

400mm

400mm

On-off push button

360mm

Bas-bırak buton

1350 Watt güç
1350 Watt power

Kablo ömrünü uzatan güçlendirilmiş soket
Strengthened socket for longer life power cable

Platinum Flat EE187.3
90mm

Platinum Flat Energy EE187.4

180mm

90mm

Platinum Spiral EE187.5
70mm

180mm

180mm

250mm

450mm

Platinum has a long-lasting D.C. motor and a thermostat protective resistance. With its push button, it will start when you press and stop when
you release. Again with this feature the product is safe to use for a long time. if needed you may use the speed setting button and use the product
slow or fast at your hair drying process. It’s specially produces spiral cable will remain without losing its form for years. Due to hidden electrical
connection, the cable does not cause visual pollution.

450mm

Ürün, uzun ömürlü D.C motoru ve termostat korumalı rezistansa sahiptir. Bas bırak butonu ile siz
dokununca çalışıp parmağınızı çektiğinizde durması ile uzun yıllar boyunca güvenli kullanım için
uygundur. İsterseniz hız ayar butonunu kullanarak, yavaş ve hızlı seçimde saç kurutma işlemi yapmanız
mümkündür. Özel olarak üretilen spiral kablosu, uzun yıllar boyunca formunu bozmadan şeklini
koruyacaktır. Gizli elektrik bağlantısı sayesinde görüntü kirliliği yaratmamaktadır.
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Platinum
Flat

EE187.3

Platinum
Spiral
EE187.5

Platinum
Pure

EE187.2

Platinum
Flat Energy
EE187.4

Platinum

Platinum

EE187

EE187.1

Compact

11

Compact Energy

Platinum
Flat Energy
EE187.4
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Concept Serisi
Concept Series

Otel Tipi Saç Kurutma Makinesileri
Hotel Type Hair Dryers
EE186
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EE186.1

EE186.2

EE186.3

EE186.4

EE186.5

Concept Serisi

Otel Tipi Saç Kurutma Makinesi

EE186-EE186.1-EE186.2-EE186.3-EE186.4-EE186.5
Etap Concept Duvara Monte Saç Kurutma Makinesi

Concept Compact

Concept Compact Energy

Concept Pure

Concept Flat

Concept Flat Energy

Concept Spiral

Sade Tasarımı ile Concept modeli, banyonuzda zarif görüntüsüyle misaﬁrlerinizi memnun edecektir...
İhtiyaçlarınız dogrultusunda, farklı askı seçenekleri ile Concept otel tipi saç kurutma makineleri sizlere
beş farklı ürün modeli sunar.
Etap Concept Wall Mounted Hair Dryer
With its simple design and concept model the product will please your guests.
According to your needs, with different hanger options and ﬁve different product models offers you a Hotel Type Concept Hair Dryer.

Termostat korumalı rezistans

Uzun ömürlü D.C. motor

Thermostad protected heating element

Long life D.C. Motor

-Gizli elektrik bağlantısına elverişli.
-Duvarda kompakt bir görüntü sağlar
-Standart duvara monte delik
merkezleri

-Gizli elektrik bağlantısına elverişli
-Duvarda kompakt bir görüntü sağlar
-Askı üzerinde traş makinesi bağlantı
prizi
-Standat duvara monte delik
merkezleri

-Çift yön fön askı opsiyonu.
-Gizli elektrik bağlantısına elverişli
-Standart duvara monte delik
merkezleri

-Gizli elektrik bağlantısına elverişli
-Duvarda kompakt bir görüntü sağlar
-Standart duvara monte delik
merkezleri

-Gizli elektrik bağlantısına elverişli
-Duvarda kompakt bir görüntü sağlar
-Askı üzerinde traş makinesi bağlantı
prizi
-Standart duvara monte delik
merkezleri

-Fişli Spiral kablo
-Çekmece içi kullanım

-Suitable for hidden electric connection
-Provides a compact vision on the wall
-Standard wall montage hole centers

-Suitable for hidden electric connection
-Provides a compact vision on the wall
-Shaver plug on hanger part
-Standard wall montage hole centers

-2 position hair dryer hang (left-right)
-Suitable for hidden electric connection
-Standard wall montage hole centers

-Suitable for hidden electric connection
-Provides a compact vision on the wall
-Standard wall montage hole centers

-Suitable for hidden electric connection
-Provides a compact vision on the wall
-Shaver plug on hanger part
-Standard wall montage hole centers

-Plugged spiral cable
-Inside drawer usage

Concept Compact Energy EE186.1

Concept Compact EE186
200mm

120mm

200mm

Concept Pure EE186.2
120mm

120mm

270mm

Hava yönlendirme aparatı
Concentrator nozzle

360mm

Bas-bırak buton
400mm

400mm

On-off push button

1350 Watt güç
1350 Watt power

Kablo ömrünü uzatan güçlendirilmiş soket
Strengthened socket for longer life power cable

Concept Flat EE186.3
90mm

Concept Flat Energy EE186.4
90mm

180mm

Concept Spiral EE186.5
70mm

180mm

180mm

250mm

450mm

450mm

Ürün Compact Energy ve Flat Energy askıları ile sizlere 220 volt traş makinası imkanıda sağlar.
Türevlerine göre yüksek kalitede ve daha ekonomik olan , Concept seri ürünlerimizin tamamı beyaz
renkten oluştuğu gibi, tüm banyo aksesuarlarınızla bütünlük sağlayacaktır.
The product also provides you 220 volt shaver option with its Compact Energy and Flat Energy hangers. Compared to similar hair dryers, our
product is higher on quality and more economic. Concept Series will provide unity with your bathroom accessories with it whole white design.
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Concept
Spiral

Concept
Flat

EE186.3

EE186.5

Concept
Pure

EE186.2

Concept
Concept
Compact
EE186
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Flat Energy
EE186.4

Concept

Compact Energy
EE186.1
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Klasik Seri
Classic Series

Otel Tipi Saç Kurutma Makinesileri
Hotel Type Hair Dryers
ASOS
EE184
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OTELLO
EE184.1

EE183

EE183.1

Otello

Otel Tipi Saç Kurutma Makinesi

Asos

Otel Tipi Saç Kurutma Makinesi

EE184-EE184.1

EE183-EE183.1
Etap Otello Duvara Monte Saç Kurutma Makinesi

Etap Asos Duvara Monte Saç Kurutma Makinesi

Otello model ürünümüz otelinizin saç kurutma makinesi ihtiyacını en kaliteli ve ekonomik şekilde karşılaağınız,
aynı zamanda uzun yıllar boyunca sorunsuz bir şekilde kullanabileceğiniz sınıfının en çok tercih edilen
ürünlerin başında yer alır. Çift yönlü askı aparatı ve sarkmalara dirençli spiral kablosu ile banyonuz şık bir
görünüm kavuşur. Otello model ürünümüz çift yönlü askısı sayesinde sağ ya da sol yönde asılabildiği gibi hazne
içinde olduğudan düşmelere karşı korumalıdır. 1350 watt gücündeki ürün, saçlarınızı istediğiniz an kurutmanıza
hazır olacaktır.
Etap Otello Wall Mounted Hair Dryer

Asos modeli ürünümüz en üst düzeyde teknik özellikler ile donatılmıştır. Standart özelliklere ek olarak 2
kadmeli hız ve sıcaklık ayarı, askı üzerinde çalıştırılmasını engelleyen emniyet şalteri, sistem kapama şalteri ve
110 volt elektrik ihtiyacı olan misaﬁrleriniz için 110 volt traş makinesi prizi ile birlikte 220 volt traş prizi imkânı
da sunarak diğer ülkelerden gelen konuklarınızı ağırlamanıza yardımcı olur. Ürün askı aparatına yukarıdan
hazne içine konularak asıldığı için ürün düşmelere karşı korumalıdır. Uzun yıllar boyunca kullanabileceğiniz
ürün beyaz rengi ile banyonuza uyum sağlamaya hazırdır.
Etap Asos Wall Mounted Hair Dryer

Otello product is one of the most preferred products of its class that you could meet the hair dryer need of your hotel in the best quality and economical way
and at the same time could be used for a long time without problems. With its both sided hanger part and dangle resistant spiral cable your bathroom will
obtain a stylish look. Otello is protected to falls with its double sided harger (can be hanged both right and left) and its chamber. The 1350 watt powered
product will be ready for use anytime you want to dry your hair.

Asos is equipped with top level technical features. In addition to standard features, two step speed and temperature setting, a safety switch that prevents it
from being operating on the hanger part, a system shut down switch and 110 volt plug for electric raisors are provided to help you to welcome your guests
from many other countries. The product is protected to falls due to its hanger part in a chamber. The product with its white colour, can be used for years will
suit your bathroom.

Uzun ömürlü D.C. motor

Termostat korumalı rezistans

Long life D.C. motor

Termostad protected heating element

Uzun ömürlü D.C. motor

Termostat korumalı rezistans

Long life D.C. motor

Thermostad protected heating element

Hava yönlendirme aparatı
Concentrator nozzle

Hava yönlendirme aparatı
Concentrator nozzle

Bas-bırak buton
On-off push button

2 kademeli hız ayarı
2 airﬂow setting

Bas-bırak buton
On-off push button

1350 Watt güç

1350 Watt güç

1350 Watt power

1350 Watt power

Kablo ömrünü uzatan güçlendirilmiş soket
Strengthened socket for longer life power cable

Kablo ömrünü uzatan güçlendirilmiş soket
Strengthened socket for longer life power cable

Otello EE183
250mm

Asos EE184

Otello Spiral EE183.1
140mm

70mm

180mm

250mm

Asos Spiral EE184.1
70mm

140mm

180mm

250mm

250mm

390mm
390mm
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Asos

110-220V Prizli
EE184

Asos

110-220V Prizli
EE184

Asos

110-220V Prizli
EE184

Asos
Spiral
EE184.1
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Otello
EE183

Otello
EE183

Otello
EE183

Otello

Otello
EE183

Spiral
EE183.1

20
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