
2 2 YEARS WARRANTY

SPA uygulamaları için mükemmel ekipman, sıcak ve 
soğuk uygulamalarda her zaman elinizin altındaki 
destekçi. EF-3 TRIO Etajer kullanarak SPA bakım ve 
masajlarının etki ve rahatlığını arttırabilir, bakıma bir 
lüks katabilirsiniz.

Perfect equipment for SPA applications, for hot and cold 
applications always under your hands. You can increase 
the effect and comfort of SPA treatments and massages by 
using EF-3 TRIO Trolley.

HAVLU, TAŞ, YAĞ, KREM ISITICI & HAVLU SOĞUTUCU ETAJER 
TOWEL, STONE, OIL, CREAM HEATER & TOWEL COOLER

3 ÖZELLİKLİ ETAJER
TRIO TROLLEY



EF-3

64 cm

53 cm

103 cm

Özellikler 
• Bakım öncesinde hafif nemli olarak soğutucu 
bölümüne koyduğunuz havluların bakım süresince 3-5 
derece arasında soğumasını sağlar
• Bakım öncesinde ısıtıcı bölümüne koyduğunuz havluları 
65-75 derece arasında otomatik olarak sıcak tutar
• Üst kısmında bulunan paslanmaz bölümdeki ısıtıcı 
sayesinde kullanacağınız yağ, krem gibi ürünlerinizi 
istediğiniz ısıda tutmanızı sağlar
• Özel gizli tekerlekleri sayesinde rahatlıkla istediğiniz 
yere taşıyabilirsiniz
• Tüm ısıtıcılar özel silikon tek parça olarak İsviçre’de 
üretilmiştir
•  90 dereceye kadar ısıtma, 2 dereceye kadar soğutma 
yapabilir
• Isıtma sistemleri dijital kontrol ile çalışmaktadır
• Soğutma sistemi özel sessiz kompresör sistemiyle 
çalışmaktadır
• Ahşap dışında kullanılan tüm metal malzemeler pasl-
anmaz 304 kalite olarak üretilmiştir
• Gerçek ahşap kaplama veya lake boya kasa üzerine 
su geçirmez polyester kaplama yapılarak üretilmiştir
•  IP67 sertifikalı ısıtma sistemi (IP67 sertifikası, suya 
ve toza karşı dayanıklılık sertifikasıdır)
• CE/FSC/COC/VOC/IP67 Sertifikaları

Features
• It ensures that the little wet towels you put in the cooler 
section cool down to 3-5 degrees during the application 
period
• Automatically warms the towels you put in the heater 
section prior to application between 65-75 degrees
• Thanks to the heater in the stainless section at the top, 
you can keep your products like oil and cream at your 
desired temperature
• With its special concealed wheels, you can easily move it 
wherever you want
• All heaters are, as a special silicone one piece, 
manufactured in Switzerland
• Heating up to 90 degrees, cooling up to 2 degrees
• Heating systems work with digital control
• The cooling system operates with a special silent 
compressor system
• All metal materials used outside of wood are made of 
stainless steel 304 quality
• Real wood veneer or lacquer paint casing, manufactured 
with waterproof polyester coating
• IP67 certified heating system (IP67 certificate is a water 
and dust resistance certificate)
• CE/FSC/COC/VOC/IP67 Certificates


