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Kotimaiset sähkö- ja vesitoimiset kuivaustelineet
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Kastuneiden ulkoilu- ja urheiluvaatteiden tai märkien pyyhkeiden 
kuivattaminen voi usein olla pulmallista. Lämmin kuivaus patteri 
kuivaa kosteuden nopeasti ja vaivattomasti niin vaatteista kuin 
pyyhkeistäkin seuraavaa käyttökertaa varten. Raikasta ja mukavan 
lämmintä pyyhettä on miellyttävä käyttää. Myös muut tekstiilit 
pysyvät raikkaina pitempään.
 
Kuivain helpottaa arkea, tuo lisälämpöä ja viihtyvyyttä asumiseen. 
Lämmin kuivausteline poistaa kosteutta huoneesta ennaltaehkäis-
ten kosteus- ja homevaurioiden syntyä. Samalla se parantaa sisä-
ilman laatua.
 
Kotimaiset, korkealaatuiset Rej Design -kuivaustelineet soveltuvat 
käyttövesi-, lämmitys- tai sähköverkkoon, sekä uudis- että korjaus-
rakentamiskohteisiin. Teline tuo lisäkuivaus tilaa ja mukavuutta 
mm. kylpy-, puku-, kodinhoito-, eteis- ja harraste tiloihin. Laadukas, 
muotoilultaan ajaton kuivain on käytännöllinen ja samalla tyylikäs 
osa sisustusta. 
 
Rej Design -kuivaustelineeseen sopivat lisävarusteet laajentavat 
kuivaimen käyttömahdollisuuksia: lastenhaalarit, asusteet, kengät,  
paidat ja arat tekstiilit voidaan kuivattaa helposti ja turvallisesti.

sähkö- ja vesitoimiset kuivaustelineet 
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sähkötoimisten kuivainten uusi kiinnitystapa ja liitäntävaihtoehdot  
(mallisarjoissa tango, largo, bamboo)

vesitoimisten kuivainten uusi kiinnitystapa ja liitäntävaihtoehdot 
(mallisarjoissa tango, largo, bamboo, duetto)

Sähkötoimiset Rej Design -kuivaustelineet 
toimitetaan pistotulppaliitännällä, liitos-
johdon pituus on 130 cm. Kuivain on sellai-
senaan valmis liitettäväksi pistorasiaan. 

A. Alla sähkötoiminen kuivain pistotulppa-
liitännällä (malli Tango EH 35744 vasen 
yläkytkentä).

Valtuutettu sähköurakoitsija voi asentaa 
kuivaimen myös kiinteästi niin, ettei johto 
jää näkyviin. Kiinteässä asennuksessa  
suosittelemme käytettäväksi laitteen  
omaa liitosjohtoa.

B. Alla sähkötoiminen kuivain asennettu-
na kiinteästi (malli Tango EH 35744 vasen 
yläkytkentä).

Sähkötoimisen kuivaimen huomaamaton, 
merkkivalolla varustettu on/off-kytkin 
sijaitsee putken päässä samassa kulmassa 
kuivainta kuin sähköliitäntä. Kuivaimen 
kätisyyden voi valita tuotetta tilattaessa,
ks. tuotetiedot.

Vesitoimiset Rej Design -kuivaustelineet 
soveltuvat asennettaviksi käyttövesi- tai 
lämmitysjärjestelmään.  Kuivaimet voidaan 
asentaa joko pinta- tai uppoasennuksena. 
Rej Design-kuivauspatterit ovat yhteen-
sopivia mm. Oras-liittimien kanssa. Huom. 
vesiliittimet eivät sisälly toimituspakettiin.

Vesitoimisen kuivaimen uudet, puhdaslinjai-
set peitelaippa kiinnikkeet ovat vakiona mal-
lisarjoissa Tango, Largo, Bamboo ja Duetto.

C. Vesitoimisen kuivaimen asennus lämmi-
tys- tai käyttövesijärjestelmään käyttäen 
Oraksen pinta-asennusliittimiä (eivät sisälly 
toimituspakettiin). 
 
Alla esimerkki vesitoimisen kuivaimen 
asennuksesta silloin, kun vesiputket on 
asennettu seinärakenteen pintaan (malli 
alakytkentäinen Tango BTH 35744). 

D. Vesitoimisen kuivaimen asennus käyt-
täen Oraksen epäkesko- tai suoraliittimiä 
(eivät sisälly toimituspakettiin).  

Alla esimerkki vesitoimisen kuivaimen 
asennuksesta silloin, kun vesiputket on 
asennettu seinärakenteen sisälle (malli 
alakytkentäinen Tango BTH 35744).

A. B. C. D.
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tango bth 35130  
vesitoiminen

• Lvi-numero: kromi 5488790/ 
valk. 5488791

• Soveltuu käyttövesi- tai  
lämmitysjärjestelmään.

• Kytkentäväli 350 mm.
• Kytkentä alhaalta.
• Teho: kromi 103W/valk. 164W

tango eh 35130  
sähkötoiminen

• Lvi-numero: o/y, v/a kromi 
5280070/valk. 5280071/ 
v/y, o/a kromi 5280072/ 
valk. 5280073

• Sähkönumero: o/y, v/a kromi 
8134018/valk. 8134020/  
v/y, o/a kromi 8134022/ 
valk. 8134024

• Pistotulppaliitäntä vakiona,  
asennutettavissa myös  
kiinteäksi.

• Kytkentä vas./oik. ylä- tai 
alajalka. 

• On/Off -katkaisija  
pystyputken päässä. 

• Teho: 75W/230V

tango bth 35744  
vesitoiminen

• Lvi-numero: kromi 5488800/ 
valk. 5488801

• Soveltuu käyttövesi- tai  
lämmitysjärjestelmään.

• Kytkentäväli 350 mm.
• Vakiona kytkentä alhaalta. 

Saatavana tilauksesta myös 
yläkytkentäisenä.

• Teho: kromi 85W/valk. 135W

tango eh 35744  
sähkötoiminen

• Lvi-numero: o/y, v/a kromi 
5280080/valk. 5280081/ 
v/y, o/a kromi 5280082/ 
valk. 5280083

• Sähkönumero: o/y, v/a kromi 
8134026/valk. 8134028/  
v/y, o/a kromi 8134030/ 
valk. 8134032

• Pistotulppaliitäntä va kiona, 
asennutettavissa myös  
kiinteäksi.

• Kytkentä vas./oik. ylä- tai 
alajalka.

• On/Off -katkaisija  
pystyputken päässä. 

• Teho: 40W/230V 

tango bth 50744  
vesitoiminen 

• Lvi-numero: kromi 5488520/ 
valk. 5488521

• Soveltuu käyttövesi- tai  
lämmitysjärjestelmään.

• Kytkentäväli 500 mm.
• Vakiona kytkentä alhaalta. 

Saatavana tilauksesta myös 
yläkytkentäisenä.

• Teho: kromi 94W/valk. 145W

tango bth 60744  
vesitoiminen 

• Lvi-numero: kromi 5488226/ 
valk. 5488227 

• Soveltuu käyttö vesi- tai 
lämmitysjärjestelmään.

• Kytkentäväli 600 mm.
• Vakiona kytkentä alhaalta. 

Saatavana tilauksesta myös 
yläkytkentäisenä. 

• Teho: kromi 97W/valk.148W

tango eh 50744  
sähkötoiminen

• Lvi-numero: o/y, v/a kromi 
5280090/valk. 5280091/ 
v/y, o/a kromi 5280088/ 
valk. 5280089

• Sähkönumero: o/y, v/a kromi 
8134054/valk. 8134056/  
v/y, o/a kromi 8134050/ 
valk. 8134052

• Kytkentä vas./oik. ylä- tai 
alajalka.

• Pistotulppaliitäntä vakiona,  
asennutettavissa myös kiinteäksi.

• On/Off -katkaisija  
pystyputken päässä. 

• Teho: 60W/230V

tango bth 50130  
vesitoiminen 

• Lvi-numero: kromi 5488540/ 
valk. 5488541 

• Soveltuu käyttövesi- tai  
lämmitysjärjestelmään.

• Kytkentäväli 500 mm. 
• Kytkentä alhaalta. 
• Teho: kromi 115W/valk. 180W 

tango eh 50130  
sähkötoiminen 

• Lvi-numero: o/y, v/a kromi 
5280300/valk. 5280301/ 
v/y, o/a kromi 5280302/ 
valk. 5280303

• Sähkönumero: o/y, v/a kromi 
8134070/valk. 8134072/  
v/y, o/a kromi 8134074/ 
valk. 8134076

• Kytkentä vas./oik. ylä- tai 
alajalka.

• Pistotulppaliitäntä vakiona,  
asennutettavissa myös  
kiinteäksi.

• On/Off -katkaisija  
pystyputken päässä.

• Teho: 75W/230V

tango

Kuvassa vesitoiminen Tango BTH 50130, uppoasennus.
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bt bamboo duo  2 
vesitoiminen

• Lvi-numero: kromi 5488774/ 
valk. 5488775

• Soveltuu käyttövesi- tai  
lämmitysjärjestelmään.

• Kykentäväli 500 mm.
• Kytkentä alhaalta.
• Teho: kromi 44W/valk. 70W

e bamboo duo 2  
sähkötoiminen

• Lvi-numero: o/y, v/a kromi 
5280092/valk. 5280093/ 
v/y, o/a kromi 5280094/ 
valk. 5280095

• Sähkönumero: o/y, v/a kromi 
8134058/valk. 8134060/ 
v/y, o/a kromi 8134062/  
valk. 8134064

• Kytkentä vasen tai oikea ylä- 
tai alajalka. 

• Pistotulppaliitäntä vakiona,  
asennutettavissa myös  
kiinteäksi.

• On/Off -katkaisija ylemmän 
tai alemman poikkipuolan  
vasemmassa tai oikeassa 
päässä kätisyyden mukaan.

• Teho 35W/230V

bt bamboo quartet  
vesitoiminen

• Lvi-numero: kromi 5488780/ 
valk. 5488781

• Soveltuu käyttövesi- tai  
lämmitysjärjestelmään.

• Kytkentäväli 500 mm. 
• Kytkentä alhaalta.
• Teho: kromi 84W/valk. 133W

e bamboo quartet  
sähkötoiminen

• Lvi-numero: oikea kromi 
5280065/valk. 5280066/va-
sen kromi 5280067/ 
valk. 5280068

• Sähkönumero: oikea kromi 
8134010/valk. 8134012/ vasen 
kromi 8134014/valk. 8134016

• Pistotulppaliitäntä vakiona,  
asennutettavissa myös  
kiinteäksi.

• Kytkentä vas./oik. yläjalka. 
• On/Off-katkaisija ylimmän  

poikkipuolan vas./oik. päässä.
• Teho: 60W/230V

tango bth 351310  
vesitoiminen

• Lvi-numero: kromi 5488530/ 
valk. 5488531

• Soveltuu käyttövesi- tai  
lämmitysjärjestelmään.

• Kytkentäväli 350 mm.
• Kytkentä alhaalta.
• Teho: kromi 114W/valk. 180W

tango bth 40807 
vesitoiminen

• Lvi-numero: kromi 5488234/ 
valk. 5488233

• Soveltuu käyttövesi- tai  
lämmitysjärjestelmään.

• Kytkentäväli 400 mm.
• Kytkentä alhaalta.
• Teho: kromi 101W/valk. 162W

bamboo quartet 
design yrjö turkka

bamboo duo 2 
design yrjö turkka

tango

uutuus!

Kuvassa sähkötoiminen Tango EH 35744, kiinteä asennus.
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largo bth 120404  
vesitoiminen

• Lvi-numero: kromi 5488542/valk. 5488543
• Leveys 1200 mm.
• Soveltuu käyttövesi- tai lämmitysjärjestelmään.
• Huom. kytkentä sivusta, vasen/oikea. 
• Kytkentäväli 200 mm. 
• Teho: kromi 120W/valk. 200W

largo eh 120404  
sähkötoiminen

• Lvi-numero: o/y, v/a kromi 5280304/valk. 5280305/ 
v/y, o/a kromi 5280306/valk. 5280307

• Sähkönumero: o/y, v/a kromi 8134077/valk. 8134078/ 
 v/y, o/a kromi 8134079/valk. 8134080

• Kytkentä vas./oik. ylä- tai alajalka. 
• Pistotulppaliitäntä vakiona, asennutettavissa myös kiinteäksi. 
• On/off-katkaisija pystyputken päässä kätisyyden mukaan.
• Teho: 75W/230V

largo

Riikka Kantinkoski/A-lehdet

Kuvassa vesitoiminen Largo BTH 120404, uppoasennus.

uutuus!

largo bth 100606  
vesitoiminen

• Lvi-numero: kromi 5488231
• Leveys 1000 mm.
• Soveltuu käyttövesi- tai lämmitysjärjestelmään.
• Huom. kytkentä alhaalta.
• Kytkentäväli 1000 mm.
• Teho: kromi 176W

largo eh 100606  
sähkötoiminen

• Lvi-numero: o/y, v/a kromi 5280312/valk. 5280313 
v/y, o/a kromi 5280314/valk. 5280315

• Sähkönumero: o/y, v/a kromi 8134000/valk. 8134001/ v/y, o/a 
kromi 8134003/valk. 8134005

• Kytkentä vas./oik. ylä- tai alajalka. 
• Pistotulppaliitäntä vakiona, asennutettavissa myös kiinteäksi. 
• On/off-katkaisija pystyputken päässä kätisyyden mukaan.
• Teho: 75W/230V

50

50

100
100

100
100

100

1000
1070

100

400

600

100

85
1200
1270

85 50

50

100
100
100

100

100

200
400



1312

largo bth 60404 
vesitoiminen

• Lvi-numero: kromi 5488242/  
valk. 5488243

• Leveys 600 mm.
• Soveltuu käyttövesi- tai  

lämmitysjärjestelmään.
• Huom. kytkentä sivusta,  

vasen/oikea. 
• Kytkentäväli 200 mm. 
• Teho: kromi 112W/valk. 191W 

largo

art bt 5050  
vesitoiminen

• Lvi-numero: kromi 5488236/ 
valk. 5488237

• Saatavana vain yksittäis kappaleina.
• Koko 500 x 500 mm.
• Soveltuu käyttövesi- tai  

lämmitysjärjestelmään.
• Kytkentäväli 500 mm.
• Kytkentä alhaalta.
• Teho: kromi 79W /valk. 128W

art
uutuus!

Kylpyhuonekaluste ID
O

 Seven D

Kuvassa vesitoiminen Art BT 5050, uppoasennus.

largo bth 80404  
vesitoiminen

• Lvi-numero: kromi 5488228/valk. 5488229 
• Leveys 800 mm. 
• Soveltuu käyttövesi- tai lämmitysjärjestelmään. 
• Huom. kytkentä sivusta, vasen/oikea. 
• Kytkentäväli 200 mm. 
• Teho: kromi 116W/valk.196W 

largo eh 80404  
sähkötoiminen

• LVI-numero: o/y, v/a kromi 5280308/valk. 
 5280309/v/y, o/a kromi 5280310/valk. 5280311 

• Sähkönumero: o/y, v/a kromi 8134081/valk. 8134082/ 
v/y, o/a kromi 8134083/valk. 8134084

• Kytkentä vas./oik. ylä- tai alajalka. 
• Pistotulppaliitäntä vakiona,  

asennutettavissa myös kiinteäksi. 
• On/off-katkaisija pystyputken päässä  

kätisyyden mukaan. 
• Teho: 60W/230V
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retro bt 564  
vesitoiminen ( 500x600/4)

• Lvi-numero: kromi 5488620/ 
valk. 5488621

• Soveltuu käyttövesi- tai 
lämmitys järjestelmään.

• Kytkentäväli 500 mm.  
Kytkentä alhaalta.

• Teho: kromi 75W/valk. 119W

retro bt 674  
vesitoiminen (600x700/4)

• Lvi-numero: kromi 5488725/ 
valk. 5488726

• Soveltuu käyttövesi- tai 
lämmitys järjestelmään.

• Kytkentäväli 600 mm.  
Kytkentä alhaalta.

• Teho: kromi 87W/valk. 138W

retro bt 674 s vesitoiminen,  
virtauksen säätö.

• Lvi-numero: kromi 5488730/ 
valk. 5488731

• Soveltuu käyttövesi- tai 
lämmitys järjestelmään.

• Kytkentäväli 600 mm.  
Kytkentä alhaalta.

• Teho: kromi 87W/valk. 138W

retro bt 464 
vesitoiminen (400x600/4)

retro btk 586 vesitoiminen 

• Lvi-numero: kromi 5488750/ 
valk. 5488751

• Soveltuu käyttövesi- tai  
lämmitysjärjestelmään.

• Kytkentäväli 500 mm.
• Kytkentä alhaalta.
• Teho: kromi 111W/ 

valk. 176W

smart btu 602  
vesitoiminen (600x200)

• Lvi-numero: kromi 5488220/ 
valk. 5488221

• Soveltuu käyttövesi- tai  
lämmitysjärjestelmään.

• Kytkentäväli 200 mm.
• Huom. kytkentä sivusta.
• Teho: kromi 44W/valk. 70W 

smart btu 502  
vesitoiminen ( 500x200)

• Lvi-numero: kromi 5488224
• Soveltuu käyttövesi- tai  

lämmitysjärjestelmään. 
• Kytkentäväli 200 mm.
• Huom. kytkentä sivusta.

smart btu 402  
vesitoiminen (400x200)

• Lvi-numero: kromi 5488225
• Soveltuu käyttövesi- tai  

lämmitysjärjestelmään.
• Kytkentäväli 200 mm. 
• Huom. kytkentä sivusta.

smart btu 602 s vesitoiminen,  
virtauksen säätö

• Lvi-numero: kromi 5488222/ 
valk. 5488223

• Soveltuu käyttövesi- tai  
lämmitysjärjestelmään.

• Kytkentäväli 200 mm. 
• Huom. kytkentä sivusta.
• Teho: kromi 44W/valk. 70W

smart btm 660  
vesitoiminen

• Lvi-numero: kromi 5488760/ 
valk. 5488761

• Soveltuu käyttövesi- tai  
lämmitysjärjestelmään.

• Kytkentäväli 600 mm.
• Huom. kytkentä sivusta.
• Teho: kromi 91W/valk. 145W

smart em 660  
sähkötoiminen

• Lvi-numero: o/y, v/a kromi 
5280084/valk. 5280085  
v/y, o/a kromi 5280057/ 
valk. 5280058

• Sähkönumero: o/y, v/a kromi 
8134034/valk. 8134036  
v/y, o/a kromi 8134038/ 
valk. 8134040

• Pistotulppaliitäntä vakiona,  
asennutettavissa myös  
kiinteäksi.

• Kytkentä vas./oik. ylä- tai 
alajalka.

• Teho: 60W/230V

smart* 

• Lvi-numero: kromi 5488600
• Käyttövesi-/lämmitys-

järjestelmään.
• Kytkentäväli 400 mm.  

Kytkentä alhaalta. 
• Teho kromi 70W/valk. 110W

retro* 

*Retro ja Smart -kuivauspattereissa  
alkuperäiset kiinnikkeet.

Kuvassa 2 kpl sähkötoiminen Tango EH 50744, kiinteä asennus.

*

* retro ja smart -kuivauspattereissa alkuperäinen kiinnitystapa
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duetto bt 20150 
vesitoiminen

• Lvi-numero: kromi 5488238/valk. 5488239 
• Kytkentäväli 200 mm, korkeus 1500 mm.
• Kytkentä alhaalta. Soveltuu käyttövesi- tai lämmitysjärjestelmään. 
• Teho: kromi 97W/valk. 148W
• Tilauksesta valmistetaan myös erikoismitoilla, jolloin korkeus valit-

tavissa 1200 - 1500 mm ja kytkentäväli valittavissa 150 – 300 mm.  
Kytkentä alhaalta. 

• Erikoismallien hinta- ja saatavuustiedot puh. 09 8689 390.

twig bt 80 
vesitoiminen

• LVI-numero: kromi 5488240/valk. 5488241 
• Pituus 800 mm. Kytkentäväli 500 mm. Vaakamalli. 
• Soveltuu käyttövesi- tai lämmitysjärjestelmään. 
• Teho: kromi 22W/valk. 35W 
• Tilauksesta valmistetaan myös pystymallina,  

jolloin kuivain varustetaan ilmaruuvilla. 
• Tilauksesta valmistetaan myös muita kokoja,  

jolloin pituus valittavissa 600 – 1200 mm. 
• Erikoismallien hinta- ja saatavuustiedot puh. 09 8689 390.

duetto twig

Kuvassa vesitoiminen BT Bamboo Quartet, uppoasennus.
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• Lvi-koodi 5488807
• Tammiviilutettua koivua, valmistettu 

Suomessa.
• Käsitelty kosteutta hylkiväksi. 
• Leveys 50 mm, ulkonema kuivaustelinees-

tä 250 mm.
 • Soveltuu käytettäväksi  

Rej Design Tango 35130, 35744, 50130, 
50744 ja 60744 -kuivaus telineissä. 

• Ripustimessa tilaa 1–6 henkarille.
• Soveltuu muun muassa arempien  

tekstiilien ja vaatteiden kuivattamiseen.

• Lvi-koodi 5488808
• Tammiviilutettua koivua,  

valmistettu Suomessa.
• Käsitelty kosteutta hylkiväksi.
• Leveys 50 mm ja korkeus 180 mm.
 • Soveltuu kaikkiin Rej Design -kuivaimiin 

mm. pyyhkeiden, kylpytakin ja ulkoilu-
vaatteiden ripustamiseen. 

• Avuksi myös kenkien, lapasten  
ja pipojen kuivattamisessa.

• Lvi-koodi 5488815
• 2 kpl/pakkaus
• Kromattua terästä.
• Soveltuu kaikkiin Rej Design -kuivaimiin.

• Kuivaimia saatavana tilauksesta myös RAL 
-värikartan eri sävyissä.

• Vakiovärisävyt kromi ja valkoinen. 

• Kuvassa kolme esimerkkiä  
värivaihtoehdoista.

• Lisätiedot puh. 09 8689 390 tai  
mail@rejdesign.fi

kenkä/lapasripustin avec-henkariripustin avec-koukku

lukuisia värivaihtoehtoja
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Kuivaustelineiden päämittojen toleranssi ±2%
Rej-Design Oy tekee jatkuvaa tuotekehitystyötä. Sen vuoksi pidätämme oikeuden esitteen painoon menon jälkeen tapahtuviin mahdollisiin muutoksiin  
tuotevalikoimassa tai tuotteissa, painoteknisistä syistä johtuviin eroavaisuuksiin sekä mahdollisiin painovirheisiin. 
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Rej-Design Oy

Yrittäjänkatu 13
04440 Järvenpää

Puhelin (09) 8689 390
Faksi (09) 8689 3939
mail@rejdesign.fi
www.rejdesign.fi

• Rej-Design Oy on alan markkinajohtaja Suomessa.

• Kaikki Rej Design -tuotteet valmistetaan kotimaassa.

•  Kuivaimet valmistetaan LVI-laadun kuparista  
ja ne soveltuvat asennettaviksi sähkö-, käyttövesi- tai lämmitysjärjestelmään.

•  Kupari on kestävä, 100% kierrätettävä, ekologinen materiaali.

•  Rej Design -kuivaustelinemallistosta on helppo löytää sopivat mallit  
mm. kylpy-, pesu- ja pukuhuoneisiin, kodinhoito-, eteis- ja harrastetiloihin.

•  Valmistamme vesitoimisia kuivaimia myös mittatilaustyönä ja eri kytkentävaihtoehdoilla. Pyydä tarjous!

• Vesitoimiset kuivaimet ovat yhteensopivia Oras-liittimien kanssa.

•  Sähkötoimiset kuivaimet toimitetaan pistotulppaliitännällä, liitäntäjohdon pituus on 130 cm. Valtuutettu 
sähköurakoitsija voi asentaa kuivaimen kiinteäksi, jolloin johto ei jää näkyviin. Kiinteässä asennuksessa 
suosittelemme käytettäväksi laitteen omaa liitosjohtoa. Kätisyys määritetään tilattaessa, samalla määrit-
tyy on/off-kytkimen paikka. Kts. tuotetiedot.  Suojausluokka IP 44 (roiskevesitiivis), kaksoiseristetty, ei vaadi 
maadoitusta.  Alhainen energiankulutus: 35–75 W mallista riippuen.

•  Vakiopintakäsittely kromaus tai valkoinen pulverimaalaus (RAL 9010). Muut RAL-värit tilauksesta.

•  Rej-Design Oy myöntää kuivaimilleen viiden vuoden takuun toimituspäivästä lukien.  
Takuu kattaa materiaali- ja valmistusvirheet.

• Rej Design -kuivaustelineitä myyvät alan liikkeet kautta maan.

 Lisätiedot ja tuoteuutuudet: www.rejdesign.fi  
Palvelemme mielellämme myös puhelimitse p. 09 8689 390.


