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PARAGON
– Et offentlig toalett for bymiljø
Paragon er et moderne og komfortabel toalett i klassisk design. Den stilrene formen passer inn i de fleste bymiljøer.
Fasaden er kledd med marmorerte metallplater og gir en følelse av karakter og kvalitet. Resultatet er en førsteklasses
toalettbygning for bymiljø.
Paragon ble utformet i 1989 i et samarbeid mellom Danfo og Castenfors Arkitekter. Den har blitt en av Danfos mest
populære toalettmodeller og et kjennetegn for Stockholm. Formen er alltid det samme, det er det som kjennetegner
bygningen, men fasaden kan tilpasses etter de lokale forholdene.

Inredning

TEKNISK BESKRIVELSE
– Byggetillatelse
Danfo utarbeider tegninger og tekniske beskrivelser til bruk ved søknad om byggetillatelse.

– Golv, tak og fasade
Isolert fundament i betong med sluk og klinker eller belegg på gulvet. Polyuretanisolerte innervegger og innertak med
stendere av tre eller stål, kledd med laminat eller metallplater. Fasaden og taket er kledd med metallplater.

– Dører
Aluminium- eller ståldører med dørstoppere i samme farge som fasaden. Handikappdører kan utstyres med automatiske
døråpnere. Trekk- og dra håndtak, samt låsing etter ønske.

– Inredning
For WC og Handikap WC, rustfrie vegghengte toalettstoler, samt innfelt sanitetsmodul med berøringsfrie funksjoner
for spyling av wc, vann, såpeautomat og håndtørk. Søppelkurv, toalettrullholdere, speil og kleskroker. Stellebord på
handikapp wc.
Rustfri vegghengt urinal med sanitetsmodul som tilvalg. Urinalet kan fås helt vannfritt, med spyling etter hvert besøk
eller med spyling etter tidsinnstilte intervaller.

– Skilter
Symbolskilter på ytterdører, samt innvendige skilter for de ulike funksjonene.

– Varme og ventilasjon
Luftbåren varme via kanal varmere og kanalvifte.

– Elektrisitet
Sikringsskap med automatsikringer. Magnetventiler og automatikk i låst servicerom. Lysarmaturer med bevegelsessensor.

– Servicerom
Alle installasjoner, røropplegg, sikringsskap og påfylling av forbruksmateriale er plassert i servicerommet.

– Eksempel på tilvalg
Brann- og innbruddsalarm, overvåking av anlegget, besøkstellere, tidsstyring av åpningstider, datakommunikasjon,
belyste håndtak og myntautomat.
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