
 

Degelijk en 

betrouwbaar! 

Dörr DKW 2x5 

  
De Dörr dekenwarmkasten zijn bedoeld voor 

het opwarmen van dekens, moltons en 

handdoeken die op recovery- en 

verpleegafdelingen gebruikt worden

De Dörr DKW2x5 is gemaakt van hoogwaardig 
roestvast staal 1.4301. De wanden en deuren zijn 
dubbelwandig uitgevoerd en voorzien van degelijke 
isolatie.

De Dörr DKW2x5 is uitgevoerd als een dubbele 
warmkast met twee gescheiden compartimenten die 
afzonderlijk worden verwarmd. De kast  is uitstekend 
op zijn plaats  op recoveryafdelingen en 
verpleegafdelingen. Door zijn 2 gescheiden 
klimaatzones, kan één zijde gevuld worden met
koude dekens om op te warmen, terwijl de andere 
zijde opgewarmde en gebruiksklare warme dekens 
bevat.

Dekens worden in 10 meegeleverde handige en 
sterke ABS kunststofmanden geplaatst. De manden 
rusten op statische hoekgeleiders, maar kunnen op 
de telescopisch uitschuifbare, ergonomische 
werkbladen gevuld worden.

Soft-close deursluiting
De Dörr DKW2x5 is voorzien van robuuste soft-close 
deursluitingen. Ongeacht de kracht waarmee de deur 
wordt gesloten, zal de deur op gedempte wijze 
sluiten. Het openen gaat zeer soepel.

Uitschuifbare werkbladen
De Dörr DKW2x5 is voorzien van 2 uitschuifbare 
werkbladen met telescopische ladengeleiders. 
Hierdoor kunnen de kunststof manden op een 
ergonomische hoogte gevuld worden.

 

 

    

   

 

• soft-close deursluiting 

• 5 uitneembare manden 

   per klimaatzone 

• ergonomisch  uitschuifbare 

   werkbladen 



Uitschuifbare werkbladen 
De Dörr DKW2x5 is voorzien van 2 uitschuifbare 
werkbladen met telescopische ladengeleiders. 
Hierdoor kunnen de kunststof manden op een 
ergonomische hoogte gevuld worden. 
 

De Dörr DKW2x5 is geschikt voor alle soorten 

dekens en moltons die in de gezondheidszorg 

worden gebruikt mits deze de ingestelde 

temperatuur aan kunnen. 

 

Doordat de Dörr DKW2x5 is uitgevoerd in 2 volledig 
gescheiden klimaatzones kan de keuze gemaakt 
worden om links en rechts gescheiden te gebruiken 
en kan er een uitgebalanceerd vulprotocol toegepast 
kan worden. 
 
Zo kiest men op recoveryafdelingen er vaak voor 
om één zijde te vullen zodat aan de andere zijde 
goed opgewarmde dekens voorradig zijn. Dekens 
zullen op deze manier ook echt warm uit de 
warmkast komen doordat ze voldoen lang in de 
warmkast liggen.  
 
Ondanks dat de Dörr DKW2x5 in de markt wordt 
gezet als dekenwarmkast kan er door de gescheiden 
klimaatzones ook prima voor gekozen worden om 
voor elke zijde een afzonderlijk gebruik te kiezen, 
zoals bijvoorbeeld infuusvloeistoffen. 
 
De verwarming geschiedt door middel van 
verwarmingselementen achter de ventilatiewand die 
thermostatisch aangestuurd worden. De binnenzijde 
is voorzien van ventilatoren en ventilatieroosters  
t.b.v. de luchtcirculatie. 
De digitaal uitleesbare thermostaten geven 2 
temperatuurwaardes weer; de ingestelde 
temperatuur en de daadwerkelijke temperatuur. 
 

 

Technische specificaties 
• aan/uit schakelaar met controlelamp per zone 
• Digitale thermostaat per klimaatzone 
  fabrieksinstelling 55°C 
• Netentree, met aardvereffening zowel links-  
  als rechts te plaatsen 
• Afmeting uitwendig (LXBXH) 700X985X2001 mm 
• aansluitwaarde 240V-50Hz 

 

 

 

 

 

 

 

• geschikt voor alle  

   soorten moltons en dekens 

• thermostatisch  

   geregeld in 2 zones 

• uitneembare kunststof manden 

Degelijk en 

Betrouwbaar! 


