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Mistral_5-20_produktblad 

 
 

 Mistral stöveltork och handsktork 

 Storlek 5 – 10 – 12 – 15 – 20 
 
   

 Mistral stöveltork är tillverkad i mycket hög kvalitet och 

avsedd för professionell användning. Stövlar, kängor, skor 

eller handskar* torkas skonsamt genom att handtagen 

värms upp. En fläkt ventilerar samtidigt skodonen med luft 

som strömmar ur munstycket. Önskad torktid ställs enkelt 

in genom en 24h repeat timer eller en timer 0-6h. 

 

Torra skor ger inte bara ökad komfort utan också bättre 

hygien. Vid användning i känsliga miljöer, t.ex. inom 

livsmedelsindustrin, kan panelerna förses med en UV-

enhet som desinficerar insidan av stövlarna. 

 

Med Mistral stöveltork får man ordning och reda på 

stövelförvaringen, och man slipper blöta stövlar som tar 

plats på golvet. Som tillval finns ett dropptråg i rostfritt stål 

där t.ex. snö som lossnar från sulorna samlas upp. 

 

Torktiden är ca 2-4 timmar vid en rumstemperatur på 

20°C. Skodon i olika material som t.ex. gummi, läder eller 

GoreTex kan torkas utan risk för att skada materialet. 

Enheterna kan också användas till slalompjäxor, skridskor 

eller rollerblades. 

 
Mistral har en unik konstruktion som gör torkningen 
skonsam och energiförbrukningen minimal. Systemet är 
helt underhållsfritt och mycket driftsäkert. Panelernas släta 
ytor är också lätta att hålla rena. 

   

 
Installation på underrede 

 Torkpanelerna monteras vanligtvis på vägg. Installationen 

är enkel och nödvändiga fästelement är med i leveransen. 

Panelerna kan också monteras ensamma eller parvis på 

ett underrede. Vid parvis montage på underrede får man 

plats för torkning av upp till 40 par skodon. Montage på 

underrede ger ett flexibelt system som lätt kan flyttas 

undan vid behov. 

 

Som tillval kan Mistral fås med en on/off-knapp som 

överstyr 24h-timern. 6h-timern körs dock oberoende. 
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Höjd (mm): 1815 1815 1030 1815 1815 

Bredd (mm): 310 585 1270 930 1270 

Djup (mm): 380 380 380 380 380 

Vikt (kg): 20 31 31 43 60 

Antal par: 5 10 12 15 20 

Effekt (watt): 110 210 280 340 440 

Skyddsklass: IPX4 IPX4 IPX4 IPX4 IPX4 
 

Strömanslutning: 230 V~/50Hz, jordad stickkontakt. Material och färg: rostfritt stål, borstat (INOX) 

 
*Adapter för torkning av handskar säljs separat 

Timer 24h repeat 

 

Munstycke 

Timer 0-6h 

 

Enkel installation 

Mistral 10 

Adapter för handskar* 


