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Värme 
skapar
glädje.

Lycka föds ur hemmets inbjudande värme och när man är klädd i sina torra favoritkläder. 
Eftersom det inte går att hålla sig torr och varm hela tiden tar vi hand om det som livet 
blöter ner. När barnens overaller blivit blöta av lek i vattenpölar eller när tekniska kläder 
behöver snabbt underhåll. När man vill bli av med småtvätt eller när skorna blir blöta.
När favoritplagget precis kommit ut ur tvättmaskinen och du vill använda det direkt. Livet 
bubblar och stänker. Därför finns vi.

Vår passion är att skapa ansvarsfull, vacker och hållbar design för ett ännu mer praktiskt 
hem. Ett hem som känns behagligt. Vi ger dig
lyxig enkelhet i vardagen, som möjligheten att vira in dig i en varm
handduk efter en het dusch.

Du är hjärtat i ditt hem. Vår uppgift är att stödja,
underlätta och lyfta din vardag – med värme. Därför skapar värme glädje.

Värme är rörelse och energi. Det är stämning, kvalitet och 
komfort. Det ger hopp när de första solstrålarna träffar 
huden efter en lång vinter.
Värme är den kraft som vi behöver för att leva.
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Finska REJ Design har tillverkat funktionella designtorkar som underlättar vardagen sedan 1955. Förutom 
att våra torkar erbjuder praktisk hjälp och lyx i vardagen förbättrar de även livskvaliteten bland annat 
genom att effektivisera klädunderhållet och förebygga fuktskador. 

Vi vill skänka varje hem mer komfort och skönhet med våra produkter. Vi vill spara tid, utrymme och 
besvär åt dig. Vi är en innovativ expert på vår bransch och klar marknadsledare i Finland. 

65 års historia och know-how

Yrkesskicklighet 
och högklassig 
koppar
Vi tillverkar alla våra torkar för hand på vår 
fabrik i Träskända. Som material använder vi 
helt återvinningsbar högklassig koppar, som har 
en enastående värmeledningsförmåga. Andra 
fördelar med koppar är att det håller länge, det 
rostar inte och det är miljövänligt. 

En REJ Design-produkt i ditt hem representerar 
absolut kvalitet, hållbarhet och finskt hantverk. 
Tack för att du valde oss!

Inhemsk kvalitet
tillverkad för hand
med värme och 
skicklighet
REJ Design förser finska hem med ansvarsfull, vacker och hållbar design 
med 65 års expertis. Ett tidlöst formspråk och noggrant genomtänkta 
funktioner säkerställer att våra torkar gör din vardag bättre på ett tryggt 
och pålitligt sätt.

65Ö
V
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H
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98 9

En varm handdukstork är ett praktiskt sätt att underlätta arbetet så att du får mer tid 
och plats att fokusera på det som är viktigt. Blöta handskar, skor som tultat omkring 

i pölar och junioridrottarens utrustning. Handdukar, städtrasor och tygblöjor. Utan 
en tork från REJ skulle det ligga småtvätt lite överallt, som bakom elementet eller på 

golvvärmen. Det går att göra saker och ting lättare.

Du kan torka tårar, blåsa bort det onda på knäet och snyta näsor.
Leva med i känslostormar och förundras över den lilla människan som växer upp.

Livet blöter ner. Låt oss torka allt annat, med värme.

Barnfamiljens dagar är fyllda med fart, stök och stora 
känslor. Tvättmaskinen sjunger oavbrutet och varje 

dag finns det något som behöver torka. Det krävs kraft 
och ständig organisering för att få vardagen att flyta.

Tid för  
familjen

Värme
skapar
glädje.
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Tango s. 24

Tid och 
plats
Våra elvärmda, praktiska och eleganta torkar sparar 
utrymme och hjälper dig klara utmaningarna i den 
hektiska vardagen  Du kan lita på REJ-produktens 
hållbarhet, miljövänlighet och säkerhet även när den är 
inom räckhåll för små händer  

Vårt sortiment innehåller torkar för alla rum och i alla 
färger  Skulle praktiska Tango passa i badrummet eller 
välvda Bamboo i hallen? Med tilläggsutrustning som 
t ex  hängare för skor och vantar kan du enkelt utöka 
användningsmöjligheterna för den tork du valt 

Tilläggsutrustnings. 32Tilläggsutrustnings. 32

Largo s. 28

Rekommendationer

I en stor familj är det mycket 
som behöver torkas, varje 
dag, året om. Med REJ Designs 
handdukstork får jag både lyx 
i vardagen och mängder av 
funktioner. Barnens ytterklä-
der torkar snabbt så att de är 
färdiga för nästa aktivitet och 
en varm handduk väntar efter 
badet. Om vi någon gång flyt-
tar vill jag ha en REJ-tork även i 
nästa hem, både i badrummet 
och i hallen.

Sanna Piitulainen
Mamma och bloggare
talostakoti.blogspot.com

Användarerfarenhet
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Om du en gång har upplevt den milda varma omfamningen av en mjuk badrock och 
tjock handduk i ditt hem undrar du hur du någonsin har klarat dig utan. REJ:s varma 

handdukstork erbjuder praktisk toppdesign för ett fungerande hem.
Den skapar lyx och spakänsla i badrummet men är en utmärkt hjälp även i vardagen. 

En varm tork underlättar klädunderhållet och förbättrar inomhusluften. Den torkar 
tvätten och hjälper dig sköta hemmet. Utan att ge avkall på stil och kvalitet.

Ditt hem reflekterar det liv ni tillsammans byggt upp. Du är hjärtat i det hemmet. Vi 
finns här så att ditt vackra hem kan vara ännu effektivare och möjliggöra

en fungerande och stämningsfull vardag som reflekterar just er.

I ett praktiskt, vackert hem kan vardagen i bästa 
fall vara en fest. När det finns lagom med plats, 

när det praktiska möter elegans och komfort 
utan kompromisser. 

Tid för  
vardagen

Värme
skapar
stämning.
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Tid och 
kvalitet
Inhemska REJ av högklassig koppar är en tork för dig som 
värdesätter genomtänkt bruksdesign och hållbarhet  
REJ erbjuder suverän valuta för pengarna och är ett 
miljövänligt och elegant val som stödjer din inredningsstil 
på ett praktiskt och vackert sätt  

Vårt sortiment innehåller torkar för alla rum och i alla 
färger  Har du plats för breda Largo eller för Vivo med 
upphängningsknoppar? Med tilläggsutrustning som t ex  
krokar kan du enkelt utöka den valda torkmodellens 
användningsmöjligheter 

Tango s. 24 Vivo s. 30Largo s. 28

Bamboo s. 26

Rekommendationer

Formgivarens syn

Jag tycker att en handduk-
stork ingår i basutrustningen 
i ett modernt badrum. En 
genomtänkt tork är en praktisk 
och elegant del av hemmets 
inredning. Torken förlänger 
handdukarnas tvättintervall 
och tar bort fukt i rumsluften. 
Den skänker komfort och kva-
litet till boendet och livet även i 
övrigt. Hemmet är människans 
viktigaste plats och det lönar 
sig alltid att satsa på välmåen-
de och finsk kvalitet.

Kari Lappalainen
Inredningsarkitekt SIO
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I en hektisk och fartfylld vardag är det viktigt att hemmet är praktiskt. Det finns 
ingen extra tid över för ett tvättmaraton eller en städsalsa, så saker och ting 
måste fungera ordentligt, smart och effektivt. En tork från REJ löser många 

vardagsbekymmer. På den kan du snabbt slänga upp träningskläder och fuktiga 
simprylar.

Den torkar såväl handdukar som jeans i ett huj.
Den fungerar som din hjälp på badrums- eller hallväggen och erbjuder stöd

när tiden mellan aktiviteter och träningar är försvinnande kort.

Ditt liv rör sig och tänjer sig. Det innehåller kraft, glädje och fart. REJ hjälper dig göra 
vardagen så smidig som möjligt. Vi torkar det som du blöter ner när du har roligt, 

svettas och andas in livet. Lugnt och med värme.

Livet är värme och rörelse, framför allt i ditt hem.  
Ni kanske är en, två eller flera. En sak som är säker är 

att dörren används flitigt och fötterna rör sig.

Tid för  
fritid

Värme
skapar
rörelse.
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Rekommendationer

Tid och 
energi
Våra praktiska och säkra torkar sparar plats och 
underlättar vardagen  REJ är ett inhemskt och 
ansvarsfullt val som inte gör avkall på elegans  

Vårt breda sortiment innehåller torkar för alla 
rum och i alla färger  Skulle det till exempel passa 
med stegliknande Tango eller bredare Largo? 
Med tilläggsutrustning som t ex  skohängare 
och krokar kan du enkelt utöka torkmodellens 
användningsmöjligheter 

Largo s. 28

Tango s. 24 Vivo s. 30

Formgivarens syn

Tilläggsutrustnings. 32

Jag har lång erfarenhet av REJ 
Designs handdukstorkar i såväl 
mitt eget hem som i de objekt jag 
designar. Det bästa med en tork 
från REJ är att den har många 
användningsområden och kan 
användas i olika rum och livssi-
tuationer. Den breda färgskalan 
och de olika modellerna gör att 
REJ passar i alla rum. Torken är 
till stor hjälp i en fartfylld vardag, 
när man vill njuta av livet och allt 
däremellan. Jag rekommenderar 
REJ Design även för att de är 
ansvarsfulla och inhemska. REJ 
är kvalitet som man kan lita på. 

Marianne Sundell
Byggnads- och 
inredningsarkitekt
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Värdet i en liten bostad finns ofta i genomtänkta detaljer.
REJ skänker stadslivet elegans och effektivitet.  När badrummet, 

klädvårdsutrustningen och städskåpet trängs i ett litet utrymme är nyckelorden 
effektivitet och platsbesparing. Om du någonsin klämt in en torkställning i en etta 

vet du hur svårt det kan vara. REJ-torken får plats på väggen i även ett litet badrum 
och underlättar livet samtidigt som den sparar plats och tid. 

Du kan hänga småtvätt, idrottskläder och blöta joggingkläder på den praktiska 
torken. Den hjälper dig hålla även ett litet utrymme torrt och varmt. Befria dig från 

blöta, nytvättade strumpor på elementen och handdukar i dörrkarmarna. Vi hjälper 
dig torka och värma textilier och annat i den hektiska vardagen. 

Ett kompakt litet hem som återspeglar dig mitt 
i stadens puls. En hektisk vardag som innehåller 

arbete, vänner, fritid och studier. Ett liv levt i stunden 
som leder till en genomtänkt vardag.

Tid  
för dig

Värme
skapar
välbefinnande.
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Rekommendationer

Formgivarens syn

Tid och 
plats
Våra vackra och praktiska torkar sparar plats 
och hjälper dig klara vardagen i det lilla hemmet  
REJ är en hållbar och miljövänlig designprodukt och 
ett praktiskt sätt att ge boendet mervärde  REJ är ett 
ypperligt och insiktsfullt val för dig som värdesätter 
praktisk design och elegans med ett syfte 

Vårt breda storleks- och färgsortiment innehåller torkar 
för alla rum  Med tilläggsutrustning kan du enkelt utöka 
torkmodellens användningsmöjligheter  Förutom i 
badrummet kan REJ-torken även monteras i andra rum, 
som t ex  hallen eller köket 

Tango s. 24 Tango s. 24

Vivo s. 30

Tilläggsutrustnings. 32

REJ Designs handdukstork ger 
många praktiska fördelar och 
underbar lyx till vardagen i 
ett litet hem. I en liten bostad 
underlättar torken tvättarbetet 
enormt mycket och gör det 
mycket lättare att ta hand om 
t.ex. fuktiga ytterkläder och 
fritidskläder. En av de bästa 
egenskaperna hos REJ-torken 
är att den är miljövänlig och 
hållbar. En tork är en insats som 
snabbt återbetalar sig!

Julia Niemi
Formgivare
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TANGO EH 35744

TANGO EH 35130 TANGO EH 50130

Lämplig för elnät
Effekt 40 W/230 V
Total bredd 395 mm
Höjd 740 mm
On/off-brytare I änden av det vertikala röret beroende på utförande

TANGO EH 35744 hu/vn *
VVS-nummer krom 5280080/vit 5280081
Elnummer krom 8134026/vit 8134028
Anslutning Övre högra fästbenet/nedre vänstra fästbenet

TANGO EH 35744 vu/hn *
VVS-nummer krom 5280082/vit 5280083
Elnummer krom 8134030/vit 8134032
Anslutning Övre vänstra fästbenet/nedre högra fästbenet

Lämplig för elnät
Effekt 75 W/230 V
Total bredd 395 mm
Höjd 1300 mm
On/off-brytare I änden av det vertikala röret beroende på utförande

TANGO EH 35130 hu/vn *
VVS-nummer krom 5280070/vit 5280071
Elnummer krom 8134018 /vit 8134020
Anslutning Övre högra fästbenet/nedre vänstra fästbenet

TANGO EH 35130 vu/hn *
VVS-nummer krom 5280072/vit 5280073
Elnummer krom 8134022/vit 8134024
Anslutning Övre vänstra fästbenet/nedre högra fästbenet

Lämplig för elnät
Effekt 75 W/230 V
Total bredd 545 mm
Höjd 1300 mm
On/off-brytare I änden av det vertikala röret beroende på utförande

TANGO EH 50130 hu/vn *
VVS-nummer krom 5280300/vit 5280301
Elnummer krom 8134070/vit 8134072
Anslutning Övre högra fästbenet/nedre vänstra fästbenet

TANGO EH 50130 vu/hn *
VVS-nummer krom 5280302/vit 5280303
Elnummer krom 8134074/vit 8134076
Anslutning Övre vänstra fästbenet/nedre högra fästbenet

* 130 cm lång kabel med stickkontakt som standard, kan även 
monteras som fast installation.

* 130 cm lång kabel med stickkontakt som standard, kan även 
monteras som fast installation.

* 130 cm lång kabel med stickkontakt som standard, kan även 
monteras som fast installation.

TA
N

G
O

TANGO EH 50744

Lämplig för elnät
Effekt 60 W/230 V
Total bredd 545 mm
Höjd 740 mm
On/off-brytare I änden av det vertikala röret beroende på utförande

TANGO EH 50744 hu/vn *
VVS-nummer krom 5280090/vit 5280091
Elnummer krom 8134054/vit 8134056
Anslutning Övre högra fästbenet/nedre vänstra fästbenet

TANGO EH 50744 vu/hn *
VVS-nummer krom 5280088/vit 5280089
Elnummer krom 8134050/vit 8134052
Anslutning Övre vänstra fästbenet/nedre högra fästbenet

* 130 cm lång kabel med stickkontakt som standard, kan även 
monteras som fast installation.
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TANGO
Vår populäraste produkt Tango erbjuder tidlös och elegant design och genomtänkta funktioner  
Den raka, stegliknande designen och det breda storlekssortimentet gör Tango
till ett säkert val till rum av olika storlekar, som badrummet, grovköket eller groventrén 
Med praktisk tilläggsutrustning kan du göra Tango till en ännu mångsidigare tork 
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E BAMBOO DUO 2

Lämplig för elnät
Effekt 35 W/230 V
Total bredd 630 mm
Höjd 355 mm
On/off-brytare I änden av det horisontella röret beroende på utförande

E Bamboo Duo 2 hu/vn *
VVS-nummer krom 5280092/vit 5280093
Elnummer krom 8134058/vit 8134060
Anslutning Övre högra fästbenet/nedre vänstra fästbenet

E Bamboo Duo 2 vu/hn *
VVS-nummer krom 5280094/vit 5280095
Elnummer krom 8134062/vit 8134064
Anslutning Övre vänstra fästbenet/nedre högra fästbenet

* 130 cm lång kabel med stickkontakt som standard, kan även 
monteras som fast installation.

BA
M

BO
O

DESIGN: YRJÖ TURKKA

E BAMBOO QUARTET

Lämplig för elnät
Effekt 60 W/230 V
Total bredd 630 mm
Höjd 660 mm
On/off-brytare I änden av det horisontella röret beroende på utförande

E Bamboo Quartet hu *
VVS-nummer krom 5280065/vit 5280066
Elnummer krom 8134010/vit 8134012
Anslutning Övre högra fästbenet

E Bamboo Quartet vu *
VVS-nummer krom 5280067/vit 5280068
Elnummer krom 8134014/vit 8134016
Anslutning Övre vänstra fästbenet

* 130 cm lång kabel med stickkontakt som standard, kan även 
monteras som fast installation.
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BAMBOO
Bamboos välvda formspråk är rena drömmen för designälskare och ett stycke konst i alla 
rum  Bamboo har designats av formgivaren och inredningsarkitekten Yrjö Turkka med 
erfarenhet och kunskap, vilket syns på torken  Välj Bamboo när du vill förena karaktär och 
individualitet med praktiska egenskaper 

Värme
skapar
komfort
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LARGO EH 60404

LARGO EH 80404

LARGO EH 100606
Lämplig för elnät
Effekt 50 W/230 V
Total bredd 645 mm
Höjd 400 mm
On/off-brytare I änden av det vertikala röret beroende på utförande

LARGO EH 60404 hu/vn *
VVS-nummer krom 5280332/vit 5280333
Elnummer krom 8134039/vit 8134041
Anslutning Övre högra fästbenet/nedre vänstra fästbenet

LARGO  EH 60404 vu/hn *
VVS-nummer krom 5280334/vit 5280335
Elnummer krom 8134043/vit 8134045
Anslutning Övre vänstra fästbenet/nedre högra fästbenet

Lämplig för elnät
Effekt 60 W/230 V
Total bredd 845 mm
Höjd 400 mm
On/off-brytare I änden av det vertikala röret beroende på utförande

Largo EH 80404 hu/vn *
VVS-nummer krom 5280308/vit 5280309
Elnummer krom 8134081/vit 8134082
Anslutning Övre högra fästbenet/nedre vänstra fästbenet

LARGO EH 80404 vu/hn *
VVS-nummer krom 5280310/vit 5280311
Elnummer krom 8134083/vit 8134084
Anslutning Övre vänstra fästbenet/nedre högra fästbenet

Lämplig för elnät
Effekt 75 W/230 V
Total bredd 1045 mm
Höjd 600 mm
On/off-brytare I änden av det vertikala röret beroende på utförande

LARGO EH 100606 hu/vn *
VVS-nummer krom 5280312/vit 5280313
Elnummer krom 8134000/vit 8134001
Anslutning Övre högra fästbenet/nedre vänstra fästbenet

LARGO EH 100606 vu/hn *
VVS-nummer krom 5280314/vit 5280315
Elnummer krom 8134003/vit 8134005
Anslutning Övre vänstra fästbenet/nedre högra fästbenet

* 130 cm lång kabel med stickkontakt som standard, kan även 
monteras som fast installation.

* 130 cm lång kabel med stickkontakt som standard, kan även 
monteras som fast installation.

* 130 cm lång kabel med stickkontakt som standard, kan även 
monteras som fast installation.

LARGO EH 120404

Lämplig för elnät
Effekt 75 W/230 V
Total bredd 1245 mm
Höjd 400 mm
On/off-brytare I änden av det vertikala röret beroende på utförande

LARGO EH 120404 hu/vn *
VVS-nummer krom 5280304/vit 5280305
Elnummer krom 8134077/vit 8134078
Anslutning Övre högra fästbenet/nedre vänstra fästbenet

LARGO EH 120404 vu/hn *
VVS-nummer krom 5280306/vit 5280307
Elnummer krom 8134079/vit 8134080
Anslutning Övre vänstra fästbenet/nedre högra fästbenet

* 130 cm lång kabel med stickkontakt som standard, kan även 
monteras som fast installation.
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LARGO
Horisontella, vackra Largo lyfter fram rektangulära former och horisontella linjer 
i inredningen  Largo andas stilren spakänsla och passar utmärkt i större badrum 
där torken kan utgöra ett eget inredningselement 
Breda Largo erbjuder också mycket yta för torkning 
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VIVO EH 20122

VIVO EH 40124

Lämplig för elnät
Effekt 40 W/230 V
Total bredd 200 mm
Höjd 1180 mm
On/off-brytare I änden av det vertikala röret beroende på utförande

VIVO EH 20122 hu *
VVS-nummer krom 5280320/vit 5280321
Elnummer krom 8134015/vit 8134017
Anslutning Övre högra fästbenet

VIVO EH 20122 vu *
VVS-nummer krom 5280322/vit 5280323
Elnummer krom 8134019/vit 8134021
Anslutning Övre vänstra fästbenet

Lämplig för elnät
Effekt 75 W/230 V
Total bredd 400 mm
Höjd 1180 mm
On/off-brytare I änden av det vertikala röret beroende på utförande

VIVO EH 40124 hu *
VVS-nummer krom 5280328/vit 5280329
Elnummer krom 8134031/vit 8134033
Anslutning Övre högra fästbenet

VIVO EH 40124 vu *
VVS-nummer krom 5280330/vit 5280331
Elnummer krom 8134035/vit 8134037
Anslutning Övre vänstra fästbenet

* 130 cm lång kabel med stickkontakt som standard, kan även 
monteras som fast installation.

* 130 cm lång kabel med stickkontakt som standard, kan även 
monteras som fast installation.
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VIVO
Vertikala Vivo med upphängningsknoppar passar särskilt bra i smala utrymmen, som i 
badrummet eller hallen  Den ger badrummets inredning en spaliknande lyx och enkelhet   
Vivo torkar och värmer hela handduken och badrocken och kan även torka blöta ytterjackor  
Vivo passar dig som värdesätter elegans och enkelhet i ett och samma praktiska paket 

Värme
skapar
avkoppling.
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Maximera användningen av din tork med vår 
tilläggsutrustning. Hängarna och Pivo-hyllorna 
lyfter fram REJ-torkens bästa sidor!

Tilläggsutrustning

PIVO TILLBEHÖRSHYLLA
Bredd Hylldelens djup VVS-nummer
50 cm 22,5 cm krom 5488260
40 cm 22,5 cm krom 5488267
35 cm 22,5 cm krom 5488259

Extra tork-/förvaringsutrymme till Tango-seriens torkar med 
kopplingsintervall 35, 40 och 50  Pivo fungerar som både 
hängare och extra torkställning för t ex  känsligare textilier  
Tilläggsutrustningen kan placeras fritt beroende på ändamål  

HÄNGARE FÖR  

SKOR/VANTAR
VVS-nummer 5488815
2 st./förpackning
Kromad

Passar alla REJ Design-torkar  
Används för att torka t ex  skor, 
vantar och mössor 
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Tilläggsutrustningens standardfärger är krom, vit och svart 
Övriga färger är tillgängliga vid beställning av specialfärgad tork 
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A. B.

Anslutnings- 
alternativFärger
Alternativ för montering och anslutning av
elvärmda handdukstorkar 

Kan även beställas i
flera färger på RAL-kartan 

Elvärmda handdukstorkar från REJ Design 
levereras med stickkontaktsanslutning, 
anslutningskabelns längd är 130 cm   
Torken är i sig klar att anslutas till ett eluttag  

En ackrediterad elmontör kan även göra en 
fast installation av torken så att ledningen 
inte blir synlig  Vid fast installation 
rekommenderar vi att man använder 
utrustningens egen anslutningskabel 

Den elvärmda torken har en diskret 
on/off-brytare med LED-ljus i änden 
på röret i samma hörn av torken som 
elanslutningen  Torkens utförande väljs 
vid beställning, se produktuppgifter 
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• Torkarna kan beställas i flera färger på 
RAL-kartan samt med 24 karats förgyllning 

• Torkarnas standardfärger är krom och vit RAL 9010 halvglansig  
• Tilläggsutrustningens standardfärger är krom, vit RAL 9010 och 

svart RAL 9005  Tilläggsutrustning som beställs tillsammans med 
en specialfärgad tork kan levereras i samma färg som torken 

Elvärmd tork med 
stickkontaktsanslutning och  
anslutning upptill till vänster. 
Modell Tango EH 35744 vu/hn

Elvärmd tork, fast installation med 
anslutning upptill till vänster. 
Modell Tango EH 35744 vu/hn

On/off-brytaren sitter i änden på 
röret i samma hörn av torken som 
elanslutningen.

B On/offA

Mer information:
tel  09 8689 390 eller e-post: mail@rejdesign fi

3534



VA
N

LIG
A

 FRÅ
G

O
R

Vanliga frågor
Undrar du över något?
Kontakta vår kundtjänst,
tel  09 8689 390 eller mail@rejdesign fi 

Vad innebär CE- och FI-märkningarna på  
REJ Designs torkar?1

Produktsäkerhet och funktion är av högsta vikt för Rej-Design 
Oy  CE-märkning är ett lagstadgat krav inom EU  Med hjälp av 
märkningen visar tillverkaren att produkterna uppfyller gällande 
EU-krav på säkerhet  FI-märkningen är en frivillig certifiering som 
garanterar produktens säkerhet och lämplighet för finska förhållanden  
Märkningen intygar att det opartiska testinstitutet SGS har testat och 
godkänt produkterna  FI-märket beviljas endast produkter som klarat 
noggranna tester och kontroller  Samtliga torkar från REJ Design är 
såväl CE- som FI-certifierade  SGS Fimko utför regelbundna revisioner 
av produktionsprocessen och övervakar att produkterna monteras 
och testas i enlighet med gällande produktsäkerhetsstandarder och 
-direktiv  Endast godkända komponenter används i produkterna och 
torkarna testas genomgående  Ett separat testprotokoll upprättas 
för varje tork  Varje tork från REJ Design har ett individuellt, spårbart 
serienummer  Skyddsklassen för elvärmda REJ Design-torkar är II, 
SPLASH = striltät, IP44  Torkarna är dubbelisolerade och behöver inte 
jordas  Torkarna värms upp med torra element (ett dubbelisolerat 
silikonmotstånd har installerats inuti rören) och torkarna innehåller 
därför ingen vätska 

Var tillverkas REJ Designs produkter?2

Alla handdukstorkar från REJ Design tillverkas omsorgsfullt för hand i 
Finland med över 65 års erfarenhet  De är inhemska Nyckelflagg-märk-
ta produkter som också beviljats märket Design from Finland 

Går torkarna att få med stickkontaktskablar i olika längd?
Kan man montera en elvärmd tork så att anslutningskabeln inte syns?3

Alla REJ Designs elvärmda torkar levereras med stickkontaktanslutning, standardanslutningskabeln är 130 cm  På beställning kan vi 
även förse torken med en 400 cm stickkontaktskabel  En tork med stickkontaktskabel kan enkelt monteras på väggen och anslutas 
till vägguttaget om uttaget inte sitter i elsäkerhetsområde 1 i badrummet (se gällande byggnadsbestämmelser och skyddsavstånd)  
Alla torkar från REJ Design kan dessutom monteras med fast installation  Montering av elapparater i bad- och duschutrymmen 
och fast installation ska alltid göras av en behörig elektriker  Diskutera gärna monteringssätt och -plats i förväg med en fackman  
Anslutningskabelns läge och genomföring bör observeras redan i planerings- och byggnadsskedet  Vid fast installation rekommenderar 
vi att man använder apparatens egen anslutningskabel  Be kundtjänst om mer information 

Vad är torkens yttemperatur?4

Elvärmda torkar har en yttemperatur på cirka 45–50 °C  
Yttemperaturen kan vara aningen högre eller lägre än 
detta beroende på var torken är placerad, rummet, 
ventilation och andra förhållanden i rummet  Av 
tekniska orsaker är det ena vertikala röret på torken 
aningen svalare än det andra vertikala röret  Det är 
normalt och påverkar inte torkens funktion  

Kan torken vara på kontinuerligt,  
förbrukar den mycket energi?5

REJ Designs elvärmda torkställningar har mycket 
låg energiförbrukning, så kontinuerlig användning 
rekommenderas framför allt i fuktiga utrymmen  
Torkens effekt är 35–75 W beroende på modell  
Torkarna tillverkas av koppar, som har en enastående 
värmeledningsförmåga  Därför har torken en effektiv 
torkkapacitet samtidigt som motståndens effekt och 
därigenom elförbrukningen kan hållas på en låg nivå  
Torken torkar ut fukt ur textilier och rumsluften och 
bidrar därigenom till att hålla rummen torra  Med 
effektivare torkning minskar risken för unken lukt, 
mögel och bakterietillväxt  Elvärmda torkar är försedda 
med en strömbrytare med LED-ljus  Om man vill kan 
man även stänga av torken 

I vilka rum kan torken monteras?6

Handdukstorken är avsedd för montering inomhus  Den 
naturliga platsen för en handdukstork är i badrummet, toaletten 
eller duschrummet  Den kan även användas i grovkök eller 
groventréer för att torka kläder, utrustning och tvätt   Torken 
ska placeras i enlighet med gällande säkerhetskrav 

Räcker det med en handdukstork 
för att värma upp ett rum?7

En elvärmd tork har en effekt på 35–75 W beroende på modell  
Därför räcker det i regel inte med en elvärmd tork som enda 
uppvärmningsform, men den ger i alla fall skön tilläggsvärme 
och driver ut fukt ur rumsluften  

Av vilka material tillverkas 
REJ Designs torkar?10

Torkarna är tillverkade av högklassig koppar, som är 
ett utmärkt, hållbart och säkert 100 % återvinningsbart 
miljövänligt material som har använts med goda erfarenheter  
Koppar är korrosionsbeständigt och har en enastående 
värmeledningsförmåga  Det håller länge och förändras inte 
över tid  Koppar har låg livslängdskostnad  

Var sitter torkens strömbrytare och 
vad menas med torkens utförande?9

Brytaren och anslutningskabeln sitter alltid i samma hörn på 
torken  Torkens utförande ska bestämmas vid beställning  
På en tork med anslutning upptill till höger (hu/vn) sitter 
strömbrytaren längst upp till höger i änden av röret och 
anslutningskabeln kommer ut under den övre fästbrickan på 
höger sida  Eftersom torken är tillverkad med torra element och 
inte innehåller vätska kan man även vända torken vid montering 
så att brytaren och anslutningskabeln hamnar i torkens nedre 
vänstra hörn (bortsett från Vivo och Bamboo Quartet som har 
anslutning höger/vänster upptill och som inte kan vändas om)  
På motsvarande sätt är anslutning vänster upptill på samma 
gång anslutning höger nertill (vu/hn)  

Om man vill ansluta torken direkt i vägguttaget med stickpropp 
rekommenderar vi att man väljer utförande utifrån var torken 
ska monteras, t ex  hu/vn om vägguttaget sitter intill torken 
upptill till höger  

Vad ingår i torkleveransen?11

Leveransen innehåller monteringsanvisningar, bruks- och 
skötselanvisningar samt en tillbehörspåse med fästskruvar 
och pluggar  Fästbrickorna sitter på torken  Påsen innehåller 
allt som behövs för att montera den elvärmda torken frånsett 
nödvändiga verktyg  Elvärmda torkar levereras alltid som 
standard med en 130 cm anslutningskabel 
och är helt användningsklara 

Vilka färgalternativ finns det?12

Torkarnas standardfärger är krom eller vit (pulverlackerad 
RAL 9010)  Mot en tilläggskostnad kan REJ Design-torken 
även beställas i olika färger enligt RAL-kartan eller med 24 
karats förgyllning  Kontakta kundservice för att kontrollera 
specialfärgens tillgänglighet innan du beställer   Elvärmda 
torkar levereras som standard med 130 cm vit kabel med 
stickkontakt  På beställning kan vi även leverera torken med en 
svart kabel  Leveranstiden för specialfärgade torkar är längre än 
leveranstiden för lagerförda färger  Kontrollera leveranstiden 
vid beställning 

Vilken tilläggsutrustning finns det  
till torken?13

Med tilläggsutrustning kan man utöka torkens 
användningsmöjligheter så att den även kan torka annat än bara 
handdukar  Torken torkar textilier snabbt, den är alltid klar att 
användas och den tar inte upp någon golvyta och kan därför 
användas till många olika torkbehov  Hängare för skor/vantar 
(kromat stål, 2 st /paket) är en utmärkt hjälp t ex  för torkning av 
strumpor, skor, vantar eller ytterkläder 
Tillbehörshyllan Pivo (modell 35, 40 eller 50 beroende på 
torkens kopplingsintervall/bredd) kan användas t ex  för 
att förvara torra handdukar eller torka kläder, känsligare 
textilier eller tröjor på hängare  Den ger extra tork- och 
förvaringsutrymme och kan användas för att torka t ex  
städtrasor  Se mer information och lämplighet under 
produktsektionen Tilläggsutrustning 

Torken värms upp 
med torra element. Vilka fördelar har det?8

Uppvärmningskabeln värmer upp torken snabbt och 
energieffektivt  Torken innehåller ingen vätska och det finns 
ingen läckage- eller korrosionsrisk, vilket gör att den håller 
länge  Torkställningen är användningsklar som den är, den är 
lätt och enkel att montera  Om man vill kan man vända torken 
vid monteringen, se torkmodellens utföranden  Torken kan 
anslutas till elnätet i den övre eller nedre delen (bortsett från 
Vivo och Bamboo Quartet)  Torken har ett stilrent, symmetriskt 
och elegant formspråk, då den inte har något separat 
värmemotstånd som stör utseendet 
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Rej-Design Oy utför kontinuerlig produktutveckling  Därför förbehåller vi oss rätten till ändringar av 
produktsortimentet eller produkterna efter att broschyren gått i tryck, avvikelser som beror på trycktekniska 
orsaker samt eventuella tryckfel  

Information om pris och tillgänglighet för specialmodeller, tel. 09 8689 390  
Vit lagerfärg RAL 9010 halvglansig  OBS! Övriga RAL-färger och ytbehandlingar på beställning 
(tilläggskostnad)  Tolerans för torkställningarnas huvudmått ±2 %  Illustrationer används i katalogen 

Modell Ytbehandling VVS-nummer Elnummer Antal vertikala 
rör Elmotstånd W Total  

bredd
Total  
höjd

Totalt avstånd från 
vägg Lämplig för Skydds- 

klass Mer information Sidnr

Tango EH 35744 hu/vn krom/vit/RAL krom 5280320/vit 5280081 krom 8134026/vit 8134028 4 40 W/230 V 395 740 99 Elnät IP 44 24

Tango EH 35744 vu/hn krom/vit/RAL krom 5280082/vit 5280083 krom 8134030/vit 8134032 4 40 W/230 V 395 740 99 Elnät IP 44 24

Tango EH 35130 hu/vn krom/vit/RAL krom 5280070/vit 5280071 krom 8134018/vit 8134020 7 75 W/230 V 395 1300 99 Elnät IP 44 24

Tango EH 35130 vu/hn krom/vit/RAL krom 5280072/vit 5280073 krom 8134022/vit 8134024 7 75 W/230 V 395 1300 99 Elnät IP 44 24

Tango EH 50744 hu/vn krom/vit/RAL krom 5280090/vit 5280091 krom 8134054/vit 8134056 4 60 W/230 V 545 740 99 Elnät IP 44 25

Tango EH 50744 vu/hn krom/vit/RAL krom 5280088/vit 5280089 krom 8134050/vit 8134052 4 60 W/230 V 545 740 99 Elnät IP 44 25

Tango EH 50130 hu/vn krom/vit/RAL krom 5280300/vit 5280301 krom 8134070/vit 8134072 7 75 W/230 V 545 1300 99 Elnät IP 44 25

Tango EH 50130 vu/hn krom/vit/RAL krom 5280302/vit 5280303 krom 8134074/vit 8134076 7 75 W/230 V 545 1300 99 Elnät IP 44 25

E Bamboo Quartet hu krom/vit/RAL krom 5280065/vit 5280066 krom 8134010/vit 8134012 4 60 W/230 V 630 665 225 Elnät IP 44 27

E Bamboo Quartet vu krom/vit/RAL krom 5280067/vit 5280068 krom 8134014/vit 8134016 4 60 W/230 V 630 665 225 Elnät IP 44 27

E Bamboo Duo 2 hu/vn krom/vit/RAL krom 5280092/vit 5280093 krom 8134058/vit 8134060 2 35 W/230 V 630 355 130 Elnät IP 44 27

E Bamboo Duo 2 vu/hn krom/vit/RAL krom 5280094/vit 5280095 krom 8134062/vit 8134064 2 35 W/230 V 630 355 130 Elnät IP 44 27

Largo EH 60404 hu/vn krom/vit/RAL krom 5280332/vit 5280333 krom 8134039/vit 8134041 4 50 W/230 V 645 400 99 Elnät IP 44 28

Largo EH 60404 vu/hn krom/vit/RAL krom 5280334/vit 5280335 krom 8134043/vit 8134045 4  50 W/230 V 645 400 99 Elnät IP 44 28

Largo EH 80404 hu/vn krom/vit/RAL krom 5280308/vit 5280309 krom 8134081/vit 8134082 4 60 W/230 V 845 400 99 Elnät IP 44 28

Largo EH 80404 vu/hn krom/vit/RAL krom 5280310/vit 5280311 krom 8134083/vit 8134084 4 60 W/230 V 845 400 99 Elnät IP 44 28

Largo EH 100606 hu/vn krom/vit/RAL krom 5280312/vit 5280313 krom 8134000/vit 8134001 6 75 W/230 V 1045 600 99 Elnät IP 44 29

Largo EH 100606 vu/hn krom/vit/RAL krom 5280314/vit 5280315 krom 8134003/vit 8134005 6 75 W/230 V 1045 600 99 Elnät IP 44 29

Largo EH 120404 hu/vn krom/vit/RAL krom 5280304/vit 5280305 krom 8134077/vit 8134078 4 75 W/230 V 1245 400 99 Elnät IP 44 29

Largo EH 120404 vu/hn krom/vit/RAL krom 5280306/vit 5280307 krom 8134079/vit 8134080 4 75 W/230 V 1245 400 99 Elnät IP 44 29

Vivo EH 20122 hu krom/vit/RAL krom 5280320/vit 5280321 krom 8134015/vit 8134017 - 40 W/230 V 200 1180 118 Elnät IP 44 31

Vivo EH 20122 vu krom/vit/RAL krom 5280322/vit 5280323 krom 8134019/vit 8134021 - 40 W/230 V 200 1180 118 Elnät IP 44 31

Vivo EH 40124 hu krom/vit/RAL krom 5280328/vit 5280329 krom 8134031/vit 8134033 - 75 W/230 V 400 1180 118 Elnät IP 44 31

Vivo EH 40124 vu krom/vit/RAL krom 5280330/vit 5280331 krom 8134035/vit 8134037 - 75 W/230 V 400 1180 118 Elnät IP 44 31

Samtliga modeller 
har en 130 cm kabel 
med stickkontakt 
som standard  Kan på 
beställning även fås 
med 400 cm kabel 

Samlingstabell för  
produktinformation
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Värme 
skapar
glädje.

Yrittäjänkatu 13
04440 Järvenpää

Telefon (09) 8689 390
mail@rejdesign.fi

REJ-DESIGN OY
www.rejdesign.fi

Värme är rörelse och energi. Det är stämning, kvalitet 
och komfort. Det ger hopp när de första solstrålarna 
träffar huden efter en lång vinter.
Värme är den kraft som vi behöver för att leva.

Inhemsk kvalitet 
tillverkad för hand med 
värme och skicklighet
REJ Design förser finska hem med ansvarsfull, vacker och hållbar 
design med 65 års expertis. Ett tidlöst formspråk och noggrant 
genomtänkta funktioner säkerställer att våra torkar gör din vardag 
bättre på ett säkert och pålitligt sätt.


