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Veel ontwikkelingen zijn een uitdaging voor de actieve Nederlander van de 21e eeuw. Het managen
van tijd, leren leven in kleine ruimtes, milieubewust zijn en recentelijk het bestrijden van het
coronavirus.  Daan Tech,een in Parijs gevestigd industrieel bedrijf met als missie het ontwerpen van
oplossingen voor deze uitdagingen, heeft goed nagedacht en heeft Bob, de snelste mini vaatwasser
met UVC, ontworpen. Bob, die nu in Frankrijk wordt gemaakt, is nu verkrijgbaar in de online winkel
van DAAN.TECH/NL en zal in het najaar van 2020 worden geleverd.

BOB  ALS  OPLOSS ING

Klein maar met ruimte voor 4 couverts, Bob is een revolutionaire, ultramoderne vaatwasser die je
vaat in slechts 20 minuten wast met slechts 2.9 L,  en beschikt over een "touch-to-open"
deuropeningssysteem om het laden van vuile vaat te vergemakkelijken, en geeft u de optie van
UVC-technologie om natte en droge items te desinfecteren. 

Deze nieuwe UVC-optie was bedacht door Daan Tech om samen het coronavirus te bestrijden en
de nieuwe vermoeiende taken die de wereld op zich neemt om ons allemaal veilig te houden
te verlichten.Door het verzenden van hoogenergetische fotonen met een golflengte tussen 200
nm en 280 nm worden virussen onschadelijk gemaakt. Bob maakt het nu mogelijk om wegwerp
mondkapjes te hergebruiken. Bovendien kan je het gebruik van vochtige doekjes vermijden en in
plaats daarvan sleutels, mobiele telefoons en andere voorwerpen binnen enkele minuten, met Bob
thuis of op kantoor steriliseren. En geen zorgen over menselijk contact met the UVC, Bob heeft een
ingebouwde sensor de UVC onmiddellijk uitschakelt om huidcontact te voorkomen. Zelfs de
patrijspoort is gemaakt van filtermateriaal dat alleen gefilterd zichtbaar licht doorlaat.



Bob is niet alleen ontworpen en geproduceerd met de nieuwste technologie in vaatwassers, er zijn
drie centrale elementen om van Bob een zeer duurzaam en zuinig product te maken. Ten eerste,
de reinigingskracht die een kortere cyclus mogelijk maakt. Binnen 20 minuten wordt de vaat
gewassen, en voor glazen is een 15 min cyclus beschikbaar. Dit systeem is niet alleen 2x zuiniger
dan andere vaatwassers, maar het kost veel minder tijd. Ten tweede is er het waterreservoir,  dat
Bob niet alleen autonoom maakt van de wateraansluiting, maar ook het waterverbruik reduceert
tot 5 keer minder dan wassen met de hand.  Bovendien geeft het waterreservoir de vrije keuze om
voor koud water te kiezen; milieuvriendelijker en minder geld uitgeven aan verwarming. Tot slot,
dankzij de automatische opening van de deur na het wassen, wordt de vaat nu op natuurlijke wijze
gedroogd.

IDEAAL  VOOR . . .

Het product is ideaal voor mensen die niet genoeg tijd hebben om de afwas te doen,  voor mensen
met een kleine keuken of voor mensen die gewoon niet kunnen wachten tot de gewone
afwasmachine vol is. Het is ook nuttig voor diegenen die een kleine vaatwasser willen voor andere
doeleinden dan dagelijkse vaat, bijvoorbeeld om babyflessen te wassen en te steriliseren, voor kleine
hoekjes zoals in een camper, of om koffiekopjes te wassen in het kantoor. En tot slot, voor degenen
die zich zorgen maken over hun impact op het milieu bij het afwassen.

RRE -ORDER  PRIJS  EN  VEKRIJGBAARHEID

Bob is nu in Nederland verkrijgbaar in 24 kleurencombinaties als pre-order via de Daan Tech
online winkel voor een gereduceerde prijs van 299,90 euros. Dit is 50€ euro minder dan de
originele prijs van 349,99.  Daarnaast heeft de UVC-optie een  korting van 20% bij bestelling tijdens
de pre-order campagne die op 15 september afloopt. De klant profiteert ook van gratis levering en
een persoonlijk bericht op een sticker aan de achterkant van Bob.
De leveringen starten in november 2020, aangezien de productie in augustus van 2020 van start 
 gaat. 

TEAM  DAAN  TECH  

Het daan tech-team aan de 18 Rue de Liège, 75009 Paris staat onder leiding van mede-oprichter
Antoine Fichet en ZA Mortier EST 85610 Cugand staat onder leiding van mede-oprichter Damian
Py en Nicolas Ravallec, de technisch directeur.
Voor meer informatie over het team sinds 2016, ga naar daan.tech/nl

ANDERE  GOEDEREN

Daan Tech heeft andere accessoires ontwikkeld om Bob verder te personaliseren en ervoor te
zorgen dat aan andere behoeften wordt voldaan. Zoals een vernieuwing systeem van
afwasmiddel, verschillende soorten vaatwaskorven en een antidiefstalsysteem dat te zien is in de
daan.tech winkel.
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https://www.facebook.com/bob.mini.vaatwasser

https://www.instagram.com/bob.mini.vaatwasser/

www.daan.tech/nl

OPMERKING  VOOR  REDACTEUREN

Voor meer informatie neem contact op met 
LYZZA BEDOYA RINCON
lyzza@DAAN.TECH
+33 769 97 68 33


