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Op bovenstaande afbeelding staan 2 kasten naast elkaar afgebeeld 

met rvs deur en grijze zijpanelen ook in wit leverbaar 

Droogkast type GDC07 uitgevoerd met roestvrijstalen deur 
met een inhoud van 3,5 kilo wasgoed met rvs deur of geheel 
in het wit leverbaar.  

De droogkast is geschikt om lange kledingstukken te drogen 
maar ook om bijvoorbeeld maskers te drogen. 

In de kast zitten opklapbare rekken waardoor het mogelijk 
wordt om kleinere kledingstukken te drogen maar ook 
bijvoorbeeld maskers of ademautomaten end. 

Deze rekken zijn ook uitschuifbaar zodat u de rekken goed 
kan beladen buiten de kast. 

De draairichting van de deur is om te draaien. 

De kast werkt op 1x220 volt en is voorzien van een timer met 
een instelling van 0 - 4 uur 

De laatste minuten zal de kast afkoelen naar 
kamertemperatuur 

De kast heeft een normale stekker aansluiting 230Volt 1 fase 

Programma's  

 Normale temperatuur  

 Lage temperatuur  

 Luchtprogramma  

maximaal 4 uur droogtijd in te stellen 

Eindelijk is hij er dan een droogkast voor zowel maskers,kleding, 

handschoenen, laarzen en andere kledingstukken.De droogkast is 

leverbaar in wit en roestvrijstaal en heeft een inhoud van 3,5 kg.  

De kast heeft leggers die ingeklapt kunnen worden en is standaard 

voorzien van een schoenenrek, handschoenenrek en hangers voor 

kledingstukken. De bediening is uiterst eenvoudig,  

Zuinig in gebruik 0,9kWh/kilo wasgoed 

 

CAPACITEIT: 

- 3,5 kilo wasgoed (katoen) 

- Capaciteit om lucht te ontvochtigen: 14 g/min 

- Droogtijd, normaal, 150 min 

- Capaciteit luchtprogramma:180 m3/u  
MILIEU: 

- Energieverbruik bij normaal programma 
- 0,9 kWh/kilo wasgoed 

 

 

TECHNISCHE SPECIFICATIES: 

- Hoogte: 173 cm 

- Breedte: 59,5 cm 

- Diepte: 61 cm 

- Gewicht: 60 kilo 
- Vermogen verwarmingselement: 1500W 

- Vermogen motor: 35W 

- Voltage: 230V 
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