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> Sørg for at du har lest og forstått denne veiledningen før du betjener maskinen.

> Unngå å belaste stikkontakter og skjøteledninger. Kontroller den nominelle effekten før bruk.

> Fare for elektrisk støt. Unngå å åpne enheten eller stikke fingrene gjennom risten.

> Sørg for at det brukes en vifte av passende størrelse og som passer i størrelse til din Drymatic Boost-rist.

> Min. luftmengde som kreves: 1100 m³/t. Ikke sett viften lengere enn 50 cm unna Drymatic Boost-risten.A
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Gratulerer med ditt kjøp!
Gratulerer og takk for at du har kjøpt et Drymatic-produkt! For å få mest ut av din  

Drymatic Boost Box, ber vi deg ta deg tid til å lese denne bruksanvisningen og gjøre  
deg fortrolig med betjeningen av maskinen og dens funksjoner.

De følgende sidene inneholder viktige opplysninger om garanti og advarsler.

Det er viktig at du tar deg tid til å lese dette før du betjener produktet.
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Vennligst fyll ut og send ditt garantiregistreringskort komplett med faktura/kvittering pr. post, faks eller e-post for å aktivere 
din garanti. DBK Technitherm tilbyr en standard toårs dekkende garanti fra kjøpsdatoen på Drymatic Boost. Kontaktopplysnin-
ger finner du på baksiden av denne instruksjonshåndboken. Se avsnittet om komponentidentifikasjon for å finne din modell 
og ditt serienummer.

GARANTIOPLYSNINGER

INSTRUKSJONSHÅNDBOK BOOST BOX

Drymatic Limited Garantikort

Drymatic modellnummer Serienummer 
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 Do not alter or modify your Drymatic in any way. Use only replacement parts approved by DBK, modifi-
cations/repairs not covered in the maintenance section of this manual and the use of unapproved parts
will void any remaining warranty. Contact your local Drymatic distributor for assistance.

 Check hoses for wear and damage, replace when needed. Heater hose must be rated to 100°C (212°F).

 Product for indoor commercial use only. It must be kept dry at all times away from rain, water or snow.

 Handle the unit carefully. Always operate the unit on a flat stable surface. Do not drop, throw or place
the unit in area it may fall. Rough handling may damage the unit, create dangerous operating condi-
tions and will void the warranty.

 Lift within your limits. Drymatic weighs 25kg, seek assistance if necessary. Please see transport section.

 Never pull or lift the product via the mains cord.

 Children of less than 12 years should be kept away unless continuously supervised.

 This appliance can be used by children from 16 years and above and persons with reduced physical,
sensory or mental capabilities or lack of experience and knowledge if they have been given supervision
or instruction concerning use of the appliance in a safe way and understand the hazards involved. Chil-
dren shall not play with the appliance. Cleaning and user maintenance shall not be made without su-
pervision.

 Children aged from 12 years and less than 16 years shall only switch on/off the appliance provided that
it has been placed or installed in its intended normal operating position and they have been given su-
pervision or instruction.

 If the supply cord is damaged, it must be replaced by the manufacturer, its service agent or similarly
qualified persons in order to avoid a hazard. Always grasp the plug (not the cord) to unplug.

 To provide a continued protection against electric shock, connect to properly grounded outlets only.
Do not use an adaptor, never cut off third prong.

 Do not overload sockets or extension leads - Check power ratings and condition before use. The heater
shall not be located immediately below a socket outlet.

 The unit must be operated on a matched voltage circuit protected by a Ground Fault Circuit Interrupter
(GFCI) device.

 Always unplug the unit before transporting, servicing and cleaning or whilst the unit is not in use.

 WARNING: Do not block heater or twist any ducts. This will cause the unit to overheat and limit airflow.

 WARNING: This heater is not equipped with a device to control the room temperature. Do not use this
heater in small rooms when they are occupied y persons not capable of leaving the room on their own,
unless constant supervision is provided.

 Do not touch heater outlet, grills or hose whilst product is in operation as surfaces will become hot and
cause burns. Once stopped allow the unit to cool down before touching. Do not open or try to reach
through grills. Particular attention has to be given where children and vulnerable people are present.

 Keep away from open flames and heat sources or where vapours from gasoline, solvents, thinners or
any other flammable materials may be present.

RISK OF BURNS! 

HANDLE WITH CARE! 

RISK OF ELECTRIC SHOCK! 

KEEP AWAY FROM CHILDREN! 

IMPORTANT SAFETY INFORMATION: 
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IMPORTANT SAFETY INFORMATION: 
VIKTIG SIKKERHETSINFORMASJON

FORSIKTIG! HOLDES VEKK FRA BARN!

FARE FOR ELEKTRISK STØT! FARE FOR FORBRENNING!

•  Du må ikke endre eller modifisere din Drymatic Boost på noen måte. Bruk kun reservedeler som er godkjent av DBK; 
endringer/reparasjoner som ikke er omfattet i kapittelet om vedlikehold i denne håndboken, samt bruk av ikke-godkjente 
reservedeler, vil oppheve eventuelle resterende garantier.

• Ikke fjern etikettene.

•  Bruk kun tørkematter/tilbehør av merket Drymatic eller DBK. Sørg for at viftene passer til størrelsen av Boost-risten og er 
dimensjonert for minst 1100 m³/t.

•  Enheten må håndteres forsiktig. Enheten skal alltid betjenes på en flat, stabil overflate. Unngå å miste eller kaste enheten 
eller plassere den på en overflate som den kan falle ned fra. Hårdhendt håndtering kan skade enheten, skape farlige  
driftsforhold og vil oppheve garantien.

• Du må aldri trekke eller løfte produktet via strømledningen.

• Barn må være under oppsyn for å sikre at de ikke leker med apparatet.

•  Apparatet er ikke beregnet til bruk av personer (inkludert barn) med nedsatte fysiske, sensoriske og mentale evner, eller 
manglende erfaring eller kunnskap, med mindre de er under oppsyn av en voksen.

•  Hvis strømledningen er skadet må den skiftes ut av produsenten, dennes serviceverksted eller av en tilsvarende kvalifisert 
fagperson for å unngå enhver form for skade. Ta alltid tak i støpselet (ikke i ledningen) for å trekke ut støpselet, og unngå 
å trekke eller løfte produktet via nettledningen.

•  Må ikke brukes med slitte stikkontakter, for da vil støpselet vil ekstremt varmt. Boost Boxen må ikke plasseres umiddelbart 
under en stikkontakt.

•  Ikke bruk denne Boost Boxen i små rom når rommene brukes av personer som ikke er i stand til å forlate rommet på 
egenhånd, med mindre personene er under konstant oppsyn.

•  Ikke overbelast stikkontakter eller skjøteledninger - sjekk de nominelle effektene og tilstanden før bruk. Rull alltid  
skjøteledningene helt ut.

•  Det anbefales å koble enheten til en 230V strømkrets beskyttet av en jordfeilbryter (HFI)-enhet. Det anbefales også å med 
jevne mellomrom utføre en PAT (Portable Appliance Test - bærbar apparattest) av maskinen. Sikringen må kun erstattes 
med en 15A, 250/500V keramisk type som vist på enheten.

•  For å unngå overoppheting må du ikke dekke til hele enheten. Sørg for at mattene i oppblåst tilstand ikke dekker  
utstyr/støpsel, fordi det kan føre til skade.

•  Må ikke brukes i umiddelbar nærhet av bad, dusj eller svømmebassenger. Unngå stillestående vann eller steder hvor vann 
kan renne ned eller dryppe på enheten.

•  Holdes vekk fra åpen ild og varmekilder, eller steder hvor det kan forekomme damp fra bensin, løsemidler, tynnere eller 
andre brennbare materialer.

• Unngå å blokkere noen av utgangene/inngangene. Dette kan få enheten til å overopphetes og begrense luftstrømmen.

• Kun til kommersiell bruk, ikke til bruk på byggeplasser.

• Må ikke kastet med husholdningsavfallet.

• Stabling er kun beregnet på oppbevaring; ikke bruk enheter, når de er stablet og ikke stable annet utstyr oppå.

INSTRUKSJONSHÅNDBOK BOOST BOX
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INNLEDNING
Drymatic Boost er et fleksibelt varmetørkesystem beregnet på å redusere tørketiden ved bruk av standardvifter. Maskinen 
plasseres foran en vifte, og kan også brukes med Drymatic vegg- og gulvmatter for en effektiv målrettet tørking av spesifik-
ke områder med vannskade. Bruk av kontrollert varme øker viftens yteevne ved vannskadesanering og bidrar til å øke effek-
tiviteten av konvensjonelt avfuktingsutstyr som kondensavfuktere, hvor temperaturen ligger under de optimale nivåene.

Slik virker den:

Å heve temperaturen i tørkekammeret øker luftens evne til å fange opp mer vanndamp. Dessuten føre økt temperatur inni 
tørkekammeret til temperaturstigning i konstruksjonen, og det resulterer i en mer effektiv tørking. Drymatic Boost Boxen 
har et intelligent styresystem som regulerer ytelsen for å sikre at temperaturen aldri overstiger det valgte temperaturnivå-
et. Drymatic Boost Boxen blir, i kombinasjon med et Drymatic vegg- og gulvmatter, en veldig effektiv løsning for målrettet 
tørking. Målrettet tørking fokuserer varmeenergien på et bestemt område med vannskade, slik at teknikeren alltid har full 
kontroll over hvilke materialer som tørkes, og med hvilke temperaturer. I mange tilfeller omfatter et skadesaneringsprosjekt 
en lang rekke forskjellige materialer som må tørkes på forskjellige måter; målrettet tørking muliggjør kontrollert tilførsel av 
varme og luftstrøm, og det resulterer i kraftig reduserte tørketider.

Funksjoner:

• Tilfører opptil 2kW varmeenergi til rommet i den hensikt å redusere tørketiden.

• Tre intelligent styrte innstillinger som øker stuetemperaturen opptil maks. 60°C.

• LED-display med kilowatt- og timeteller.

• Airflow-detektering og overopphetingsvern for å sikre sikker drift under alle forhold - CE/UL-godkjent.

• Toveis-design fungerer fra begge sider med alle typer sentrifugalvifter, enten stående flatt eller på siden.

•  Gir brukerne mulighet til å tilkoble en lang rekke Drymatic matter til målrettet tørking for en rask og effektiv tørking  
av både små og store områder.

• Kompakt, lett og robust konstruksjon som kan stables med henblikk på enkel transport og oppbevaring.

• Lang fast ledning med innebygde ledningholdere.

KOMPONENTIDENTIFIKASJON

kWh-display (kilowatt pr. time)

Ledningholder

Ledningklemme

 Etikett med serienummer

Knapp til valg  
av innstilling

Inntak/uttak (toveis)

Timeteller-display

Ledningholder

Håndtak

INSTRUKSJONSHÅNDBOK BOOST BOX
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 Etikett med serienummer

Sikringholder* Etikett (Nominell effekt)

Føtter (for loddrett stilling)

Ledningholder

 *Sikringen må kun erstattes med en 15A, 250/500V keramisk sikringstype som vist på enheten. (DBK reservedelsnummer: EC308)

On/Off hovedbryter  
(lyser når den er slått på)

Ledningholder

Inntak/uttak 
(toveis)

Fast nettledning 
(NEMA 5-15-støpsel)

OPPBEVARING OG TRANSPORT
•  Når du er ferdig med maskinen, kan den faste nettledning kveiles rundt de fire ledningholderne, og støpselet kan  

klemmes inn i ledningholderen som vist. Ledningen kan kveiles i begge retninger.

• Enhetene kan bæres i det øverste håndtaket, og det gjør det mulig for operatøren å enkelt bære to på en gang.

• Enhetene kan stables opp til en høyde på fem enheter.

Merk: Enhetene må ikke betjenes når de er stablet, og ledningen må alltid være rullet helt ut når enheten er i bruk. 
De må være fullt sikrede under transport for å forhindrer farer eller skader.

Ledning kveilet opp med klokken To enheter bæres To enheter stables

INSTRUKSJONSHÅNDBOK BOOST BOX
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OPPSETTSVEILEDNING
Drymatic Boost må settes opp i henhold til følgende prosedyre:

1)  Plasser Drymatic Boost enten stående flatt eller i loddrett posisjon på gulvet med en vifte som peker mot en av ristene.

2) Valgfritt - Koble til Drymatic vegg- og gulvmatter etter behov.

3) Sett maskinen i stikkontakten og slå på strømmen til viften og deretter til Drymatic Boost Box.

4) Vri på bryteren for å velge den ønskede temperaturinnstillingen, nullstill eventuelt kWh- og timeteller.

1) Plassering av Drymatic Boost Box sammen med en vifte
Plasser Drymatic Boost i det område/rommet du ønsker å tørke, enten flatt på gulvet eller loddrett som vist på nedenstående 
bilder. Plasser en vifte slik at dens uttak passer til Boost-enheten. 

Merk - Vifteuttaket må ha ca. den samme størrelse som Drymatic Boost-inntaket og må være plassert maks. 50 cm 
unna risten. Ideelt bør viften være plassert så nærme Drymatic Boost-risten som mulig, og gjerne være i kontakt med 
denne. Viften må være dimensjonert for minst 1100 m³/t. Dersom disse kravene ikke overholdes, kan det begrense 
maskinens effekt eller potensielt utløse Drymatic Boosts overopphetingsvern.

Drymatic Boost krever en vifte for å fungere. Maskinen har sensorer som kan detektere retningen, hastigheten og  
temperaturen for inngående luft, og som styrer varmen i overensstemmelse med dette. Hvis der ikke detekteres noen  
vifte, eller hvis denne fjernes, vil det bli vist en roterende grafikk på "Timeteller"-displayet for å vise dette.
Når det kobles til en vifte, vil maskinen analysere luftstrømmen i ca. ett minutt, før oppvarmingen, for å bekrefte at  
den er stabil.

INSTRUKSJONSHÅNDBOK BOOST BOX
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2) Valgfritt - Koble til Drymatic vegg- og gulvmatter eller andet tilbehør
Hvis du ønsker å utføre målrettet tørking på et område, ønsker du kanskje å benytte Drymatic vegg- og gulvmatter (selges 
separat). For å koble til en vegg- og gulvmatte må du først sette på borrelåsfestet rundt uttaket på Drymatic Boost Boxen 
med betjeningspanelet opp som vist og fremhevet på bildene nedenfor. Plasser vegg- og gulvmattene med hullene ned 
(logo på toppen) og åpne mattene på det stedet hvor du ønsker å koblet til din Drymatic Boost Box.

Plasser matten rundt Drymatic Boost Boxens uttak som vist på bildene nedenfor, lukk borrelåsen skikkelig for å sikre at det 
opprettholdes god tetning. Når viften slås på, blåses mattene opp.
Det er mange forskjellige matter tilgjengelig, og de kan kobles sammen med hverandre vha. Drymatic mattekoblinger - 
kontakt NAC Europe for mer informasjon. Når mattene er tilkoblet, må maskinen stilles inn til det relevante temperaturområ-
det for det materiale som tørkes, se trinn fire for informasjon om tilstander.

3) Slå på maskinene
Koble viften og Drymatic Boost Boxen til en passende dimensjonert stikkontakt. Slå på viften først, og bruk deretter den røde 
strømbryteren ved siden av ledningen for å slå på Drymatic Boost Boxen. Det anbefales å slå på viften først, men det er ikke 
avgjørende.

INSTRUKSJONSHÅNDBOK BOOST BOX
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4) Still inn den ønskede driftsinnstillingen
Dreiebryteren på Drymatic Boost Boxens kontrollpanel kan brukes til å velge en av fire forskjellige driftsinnstillinger.  
Temperaturene på dreiebryteren representerer ønskede temperaturnivåer for rommet*. Hvis en Drymatic Boost er for  
eksempel innstilt på 30 - 40°C, vil maskinen varme opp rommet, inntil det når 40°C, og redusere effekten slik at den  
maksimale grensen opprettholdes og ikke overstiges. Hvis maskinen kommer ned mot den nedre grensen på 30°C, vil  
den øke effekten igen. Dette garanterer at rommet holdes innenfor det valgte temperaturområdet, når dette er mulig.
Nullstillingen brukes til å nullstille kWh- og timetelleren. Når nullstilling er fullført, kan dreiebryteren dreies til den ønske-
de driftinnstilling. Her er en beskrivelse av når man bruker de forskjellige innstillingene: Merk at dreiebryterens layout kan 
variere alt etter modell.

20 - 30°C -   Vil øke romtemperaturen ved bruk av minst mulig effekt, dette kan benyttes for å optimere ytelsen i annet 
avfuktingsutstyr som f.eks. kondensavfuktere i kalde omgivelser.

30 - 40°C -   Den anbefalte innstillingen til bruk med Drymatic vegg- og gulvmatter, den høyere temperaturinnstillingen 
(50-60°C) kan brukes med mattene, om nødvendig.

50 - 60°C -    Full effekt, anbefales i forbindelse med bruk av Drymatic Boost Boxen som varmeapparat ved f.eks.  
oppvarming av et rom til høyere temperaturer, eller til målrettet tørking av problematiske/vanskelige  
vannskader vha av Drymatic vegg- og gulvmatter.

Nullstill -   Dette vil nullstille både kWh- og timetelleren. Når dette er gjort, vil en ‘RST RST’-melding vises i displayet. 
Du kan nå velge en ny driftsinnstilling.

Når det er valgt en innstilling, vil Drymatic Boost Boxen være fullt programmert og klar til å utføre en jobb. Etter et par  
minutter kommer det varmere luft ut av Drymatic Boost Boxens luftuttak.

*  Temperaturområdene relaterer seg til omgivelsene i rommet, og denne temperaturen kan ikke oppnås i for stort 
område eller med for få Boost Boxer. En sentrifugalvifte med stor volumkapasitet kan redusere lufttemperaturen 
ved uttaket, men vil ikke påvirke yteevnen.

INSTRUKSJONSHÅNDBOK BOOST BOX
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FEILSØK
Ved feil må du først forsøke å slå av maskinen, kutte strømmen ved å trekke støpselet ut av stikkontakten og deretter  
vente i ti sekunder. Du kan deretter enten koble til strømmen igjen og se om det er noen endring. Hvis ikke, henviser vi  
til feilsøketabellen med årsaker og løsninger.

Ingen strøm, rød knapp lyser ikke,  
når den er i ON-posisjon.

1) Sikringen i stikkontakten er gått.
Sjekk sikringen i støpselet, hvis støpselet ikke  

har sikring - kontakt NAC Europe.

2) Feil med stikkontakten eller ledningen.
Kontroller strømutgangen, og kontroller  

ledningen for eventuelle skader,  
brudd eller snitt.

1) Innvendig sikring gått.
Sjekk innvendig sikring, den sitter på displayet  

ved siden av den røde strømbryteren.
Skift den ut, om nødvendig.

Tomt display, rød knapp lyser  
når den er satt til ON.

2) Termisk bryter utløst.
Sikkerhetsbryter er utløst, kontakt NAC Europe. 

Maskinen krever inspeksjon, fordi bryteren  
kun skal utløse hvis der er ytterligere feil.

Enheten produserer ikke varm luft.
Dreiegrafikken vises på timeteller-displayet.

1) Utilstrekkelig luftstrøm
Prøv å plassere viften nærmere Drymatic Boost 
Boxen, eller bruk høyere hastighetsinnstilling.  
Sjekk at viften overholder minimumskravene.

Enheten produserer ikke varm luft. 
Det vises ingen dreiegrafikk 

i timeteller-displayet.

1) Maskinen har ikke hatt tilstrekkelig tid  
til å varme opp.

Maskinen vil sjekke om det er stabil luftstrøm, før 
effekten økes. Dette kan ta opptil fem minutter.

2) Temperaturinnstillingen er lavere  
enn romtemperaturen.

Sett opp temperaturinnstillingen, det kan  
hende at rommet er varmere enn den  

overflaten som skal tørkes.

Drymatic vegg- og gulvsystem blåses ikke opp. 1) Utilstrekkelig luftstrøm

Prøv å plassere viften nærmere Drymatic Boost 
Boxen, eller bruk høyere hastighetsinnstilling.  

Sjekk at matten er skikkelig forseglet rundt  
Drymatic Boost Boxens uttak, og at luften har  

fri passasje. En minimumsluftmengde på  
1100 m³/t er kravet for at Drymatic Boost  

Boxen skal fungere korrekt.
Oppblåsing av matter kan avhengig av  

konfigurasjonen/mattesammensetningen kreve 
vesentlig sterkere luftstrøm/flere vifter.

Hvis denne listen ikke dekker ditt spesifikke problem, eller løsningen ikke fjerner problemet, må du kontakte NAC Europe.

 Feil Årsak Løsning

INSTRUKSJONSHÅNDBOK BOOST BOX
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BRUKERVEDLIKEHOLD
ADVARSEL: Enheten må være koblet fra før det utføres noen form for vedlikehold eller rengjøring.

Før hver bruk:

Inspiser strømledningen og se etter tegn på skader. Hvis ledningen ser brutt, fliset eller slitt ut, må du ikke bruke produktet, 
men finne en erstatning. Ledninger skal kun utskiftes av produsenten; hvis ledningen er skadet, må du kontakte NAC Europe.

Rengjøring:

Kabinettet kan rengjøres med et mildt rengjøringsmiddel og varmt vann. Ikke bruk væsker på rister og metallplater, disse 
kan rengjøres med en myk klut. Bruk aldri slange til rengjøring, og sørg for at enheten er helt tørr før bruk.

Skifte av sikring:

Sikringen som brukes kan skiftes ut slik:
 
1) Bruk en flat skrutrekker til å åpne sikringsholderen.

2) Fjern den gamle sikringen og erstatt den med en ny.

3)  Lukk sikringsholderen med en skruetrekker. De nye sikringene må være 15A, 250V eller 500V kvikke sikringer av  
keramikktype (DBK reservedelsnummer: EC308).

Ved skader, reparasjoner eller andre behov for vedlikehold, må du kontakte NAC Europe. Brukeren må ikke utføre noen  
ettermarkeds reparasjoner på dette produktet.

BLI ENDA MER INSPIRERT!
Følg DBK Drymatic på Facebook og LinkedIn

INSTRUKSJONSHÅNDBOK BOOST BOX
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BLI ENDA MER INSPIRERT!
Følg DBK Drymatic på Facebook og LinkedIn

 Modell FGPH091

Strømtilførsel

Strømforbruk

Lengde fast  
strømledning

Godkjennelser

Elektrisk  
beskyttelsesklasse

Kapslingsklasse 
(EN60529)

Oppbevarings- 
temperatur

Omgivelsestempe- 
ratur ved drift

Effektfaktor

Innv. elektroniske 
komponenter

Styresystem

Display

Meternøyaktighet

Termisk  
sikkerhetsbryter

Maks. lufttempera-
tur ved utgang

Dimensjoner  
luftinntak/-uttak

Kabinettmateriale

Dimensjoner

Vekt

230Vac

2,23kW @ 240V / 2,05kW @230V

4,3m

CE

I

IP20

-20° til 50°C 

-10° til 40°C *

1

5Vdc

Elektronisk

LED

Klasse 1B

109°C - Kan ikke nullstilles

60°C **

480 x140mm

ABS (FR)

490 x 550 x 240mm

8,2 kg

*  Makstemperaturen som Drymatic Boost kan startes ved, etterpå vil makstemperaturen heves til 60°C. **Avhengig av den valgte luftstrømmen og driftsinnstillingen  
for temperatur, vil den høyeste temperaturen ved luftuttaket ligge på makstemperaturinnstilling på 50-60°C, med den lavest mulige luftstrømmen på 1100 m³/t.

TEKNISKE SPESIFIKASJONER

INSTRUKSJONSHÅNDBOK BOOST BOX



INSTRUCTION MANUAL 
Models: FGPH061; FGPH062; FGPH063; FGPH064; FGPH065; FGPH066; FGPH070; FGPH071  

DBK Technitherm Limited 

Unit 11, Llantrisant Business Park, Llantrisant, CF72 8LF, Wales, United Kingdom 

Tel: +44 (0) 1443 23 79 27 Fax: +44 (0) 1443 23 78 67 Email: info-uk@dbk-group.com Web: http://drymatic.com 

Patented in Australia (AU2009272484), United States (US8720080 & US9015960), Great Britain (GB2462066 & 
GB2488873) and patents pending in Europe (EP2307838 & EP2498036). 

All worldwide design rights and copyright reserved.  

Ensure that you have read and understood this manual before operating the machine. 

Do not overload sockets or extension leads - Check power ratings before use. 

Risk of electric shock - Do not open the unit or try to reach through the grills. 

Hot surfaces - Do not touch heater outlet or grill whilst product is in operation. Once 
stopped allow the unit to cool down before touching. 

Do not block or twist ducts. This could cause the unit to overheat or hinder performance. 

Product for indoor commercial use only. 

www.nac-europe.dk

NAC Europe - Ellegårdvej 18 - DK-6400 Sønderborg

Tlf. +45 74 42 62 92 - Faks +45 74 42 47 86

Info@nac-europe.com - www.nac-europe.dk


