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– Inbyggnadssystem för offentliga toaletter
Moduletsystemet används för inbyggnad och kan kombineras med valfritt antal HWC, WC och Urinoar beroende på
utrymme och behov.
Installationsväggarna prefabriceras på fabrik och installeras tillsammans med övrig interiör i en befintlig byggnad.
Interiören i de offentliga utrymmena är slitstark, vandalsäker och lätt att hålla ren.
I serviceutrymmet finns alla installationer och påfyllningsenheter.

TEKNISK BESKRIVNING
– Inredning
För WC och HWC rostfria, vägghängda toalettstolar samt infälld handfatsmodul med beröringsfria funktioner för
spolning av wc, varmluftshandtork och tvålautomat. Papperskorg, toalettpappershållare och klädkrokar. Speglar i
rostfritt. Skötbord och fällbara armstöd i HWC.
Rostfri vägghängd urinoar med infälld handfatsmodul som tillval. Urinoaren kan fås helt vattenfri, med spolning efter
varje besök eller med spolning vid tidsinställda intervaller.
Latrin, rostfri vägghängd utslagsback med spolning. Självstängande kran för tappvatten med slang samt krok för upphängning av spillvattenlunga.

– Serviceutrymme
I serviceutrymmet är alla installationer, rördragningar och elcentral placerade, skyddade för yttre åverkan. Härifrån
sker påfyllning av förbrukningsmaterial i infällda enheter. Inklusive rostfri vägghängd utslagsback och tappkran med
slang för städning.

– Skyltar
Taktila symbolskyltar i utrymmen och utvändigt för respektive funktion.

– Golv
Golven i offentliga utrymmen har golvbrunn och ytskikt av klinkers eller våtrumsmatta.

– Värme och ventilation
Luftburen till- och frånluftsventilation. Värme via kanalvärmare och kanalfläkt alternativt återvinningsaggregat.

– El
Gruppcentral med automatsäkringar och automatik är installerat i serviceutrymmet. Armaturer i offentliga utrymmen är
besöksstyrda.

– Dörrar
Offentliga dörrar av aluminium med dörrstängare, alternativt dörrautomatik i HWC.
Dörrarna kan fås lackerade eller förses med beklädnadsskiva av laminat eller aluminium.
Draghandtag och låsning enligt önskemål.

– Tillval
HWC-larm. Brand- och inbrottslarm, besöksräkning, tidsstyrning av öppettider, belysta handtag, mynt/sms/kortautomat, datakommunikation, fastighetsövervakning.

– Övrigt
Modulet skräddarsys och projekteras utifrån de förutsättningar som ges på varje unik plats. Danfo projekterar och
tillhandahåller ritningar, teknisk dokumentation samt drift- och underhållsinstruktioner för hela anläggningen.
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