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OVER 
Geïnspireerd door professionele vaatwassers, is deze

nieuwe kleine keukenpartner, Bob, compact genoeg om

hem overal te plaatsen. Met ruimte voor de vuile vaat van

een diner voor 4 personen, laat Bob uw vaat brandschoon

en droog achter in een recordtijd van 20 minuten! Zoals u

nog nooit eerder heeft gezien biedt deze Franse

ultramoderne vaatwasser, verkrijgbaar in 24

kleurencombinaties, een ‘touch to open’ systeem om de

deur gemakkelijk te openen en WIFI-verbinding om de

wasprogramma's aan te passen. 

Bovendien kan Bob het waterverbruik tot slechts 2,4 liter

per keer beperken door in plaats van een

wateraansluiting gebruik te maken van de geïntegreerde

watertank. Dit is wel 5 keer minder water dan bij de vaat

afwassen op de hand. Geen ecologisch onhaalbare

sponzen, geen milieuonvriendelijke verspilling van heet

water. Denk maar aan alle moeite, tijd en water die je zou

besparen.



5X 
MINDER
WATER
DAN OP

DE
HAND2.9 L 15 L



AUTOMATISCH

OPENING 

EASY FILL ULTRACOMPACT

49 

34 
49 

Bob is zo klein als een magnetron en
kan naast de spoelbak worden
geplaatst.
Bob is licht (slechts 10kg / 22lb) en
makkelijk te dragen dankzij de
ergonomische handgrepen.

Geen wateraansluit nodig
Vul hem als een
koffiezetapparaat!

Bob is de eerste vaatwasser met
een magnetische automatische

deuropeningssysteem voor beter
en sneller drogen zonder energie

te verbruiken.
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Standaard Plug
Sluit Waterafvoer aan
Bescherm je Bob met het Bob
Lock (Kensington)
(Optioneel) Sluit wateraanvoer
aan

1.
2.
3.

4.

PLUG & PLAY



TechnologieTechnologieTechnologie

Doe precies wat u wilt doen met  drie knoppen en een

intuïtieve interface op een 2.2 in LCD scherm.

Definieer uw  aangepaste vaatwasprogramma  via Wi-Fi

en krijg verbeterde after-sales  service.

Een distillatie van technologieën 

in uw Keuken.
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MINDER KNOPPENMINDER KNOPPENMINDER KNOPPEN
Touch To OpenTouch To OpenTouch To Open

Bob heeft een helder meerkleurig

LED- systeem om uw

verbazingwekkend schone vaat te

verlichten

Bob is de eerste vaatwasser met een

magnetische automatische

deuropeningssysteem voor betere en

snellere droging zonder energie te

verbruiken.



TechnologieTechnologieTechnologie

SPEED

20 MIN

Laat u verrassen door de snelste
vaatwasser ter wereld.

Bob wast de dagelijkse vaat van 2
personen in slechts 20 minuten.



(May 2020)

Mondkapjes of andere

objecten die droog

worden gereinigd.              

Met deze Nieuwe functie kan Bob  bacterien en virussen efficient reinigen en binnen 10

minuten verwijderen met behulp van ultraviolette, kiemdodende straling (UVC) Bob kan

veel dagelijkse voorwerpen reinigen, zoals wegwerp mondkapjes, portemonnees, sleutels of

borden.

Bob’s ingebouwde UVC sterilisatie optie maakt het mogelijk om een droge modus (zonder

water) te gebruiken, maar het werkt ook op natte modus, zoals Bob’s 20 minuten Express-

programma om kopjes of borden op kantoor grondig te reinigen.

Borden of andere

objecten die met water

worden gereinigd.

ZONDER WATER MET WATER



 kleuren                      kleurencombinaties.

Kies de uw kleur

12 24

CO LO R S

O F



Bob is geïnspireerd door de 
professionele vaatwassers en
heeft een multifunctionele 
servieskorf die bij elke
gelegenheid past.

INDELING

2. Bestek 3.  Borden (6) 4. 2 Glazen of

2 kopjes

3.

1. HOOFDKORF



VOOR HUISHOUDENS
Maak je geen zorgen over de afwas als je vrienden uitnodigt. Bob spoelt en
droogt uw dagelijkse vaat in slechts 20 minuten en gebruikt slechts 2.9 liter
water.



VOOR BEDRIJVEN

Vermijd milieubelastende plastic bekers of vuile
bekers. Bob spoelt en droogt tot 16 glazen of
kopjes in slechts 10 minuten.



Bob net zo uniek als jij!
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Message

Ultraviolet UVC



UPGRADED
Bob net zo uniek als jij!
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Carafe  EASYWATER

UPGRADED

VOEGVOEG

GEWOONGEWOON

WATER TOE!WATER TOE!

HET LEVEN IS EENVOUDIG,
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Nu verkrijgbaar in Nederland

als Pre-order

De MINI VAATWASEER

B E S P A A R - 5 0 €

2 0 %  K O R T I N G  O P  B O B

U L T R A V I O L E T  S T E R I L I Z E R

G R A T I S  V E R Z E N D I N G

G R A T I S  B O B  M E S S A G E

We willen klanten bedanken voor de
ondersteuning van ons project tijdens
de pre-ordercampagne door gratis
verzending te bieden.

Desinfecteer wegwerp mondkapjes
en andere voorwerpen voor dagelijks
geruik.

Persoonlijke boodschap op de
achterkant van je Bob. 
Helemaal Gratis!

349,99  299,90
tot -50€ korting voor bestellingen
tijdens de pre-ordercampagne.

De leveringen starten in november
2020, aangezien de productie in
augustus van 2020 van start  gaat.

Pre-order

Voordelen
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Damian PY, een gekke ingenieur die in eerste instantie een bedrijf in robotica willde creëren  en
die onder andere Bob's automatische deuropening creëerde. 
Antoine FICHET, een marketingtovenaar die in 2009 het idee had van Bob de mini vaatwasser,
die toen “Rudy” heette, en die in 2015 Damian ontmoette om in 2016 eindelijk Daan Tech te
lanceren.

Daan Tech werd opgericht in 2016, toen Damian en Antoine stopten met studeren en hun baan
opgaven om een mini vaatwasser te ontwerpen en te vervaardigen om miljoenen mensen die in
een klein appartement wonen van de afwas te bevrijden.

In datzelfde jaar stopte de laatste Franse vaatwasser fabrikant met zijn activiteiten. Dit heeft het
DNA van Daan Technologies gesmeed: het bewijs dat het mogelijk is om in West-Europa
hoogwaardige en zeer innovatieve apparaten te ontwerpen en te produceren.

Daan staat voor Damian et Antoine die zich inzetten om te bewijzen dat hardware rendabel en
schaalbaar is. 

Technologie is de enige manier om de uitdaging aan te gaan:  het brengen van technologische
innovatie naar een niet-sexy industriële sector en het gebruik van AI om zowel verkoop als
productie te automatiseren.

Damian   &   Antoine



OVER DAAN

TECH

TRADITIE VAN HOGE KWALITEIT
Daan Tech ontwerpt en produceert hoogwaardige producten van hoge kwaliteit op basis van
de Franse knowhow en traditie op het gebied van luxe producten. Daan Tech is dus zowel
French Tech als French Fab en heeft de OFG-certificering, waardoor het voldoet aan de
hoogste fabricage standaarden in Frankrijk. 

Met Bob wil Daan Tech de industrie van huishoudelijke apparaten aantrekkelijker maken. Daan
Tech richtte zich op het brengen van innovatie naar een bestaande  knowhow.

Het Daan Team werkt al meer dan 3 jaar aan het product en is binnenkort klaar voor
verzending.

Bob is nu in pre-order op onze website 
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Parijs France

Sales

Hong-Kong

Sales

Het hoofdkantoor van Daan Tech bevindt zich in de regio Parijs. 

Daan Tech heeft een fabriek in West-Frankrijk en commerciële kantoren in Parijs en Hong Kong.

West-France

Daan Factory



Hou je handen uit
het sop, laat de vaat
maar over aan  


