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– Offentlig toalett för stadsmiljö
Paragon är en modern och bekväm offentlig toalett i klassiskt utförande. Den stilrena formen smälter in i de flesta
stadsmiljöer. Standardfasaden av plåt med marmorering ger en känsla av karaktär och kvalitet. Resultatet är en förstklassig toalettbyggnad för stadsmiljö.
Paragon utformades 1989 i ett samarbete mellan Danfo och Castenfors Arkitekter. Den har blivit en av Danfos mest
populära toalettmodeller och ett kännetecken för Stockholm. Formen, som kännetecknar byggnaden, är alltid densamma, men fasaden kan anpassas efter lokala förhållanden.

Interiör

TEKNISK BESKRIVNING
– Bygglov
Danfo tillhandahåller erforderliga byggnadsritningar och tekniska beskrivningar för ansökan om byggnadslov.

– Golv, fasad och tak
Cellplastisolerat betongbjälklag med golvbrunnar och ytskikt av klinkers eller golvmatta. Polyuretanisolerade innerväggar
och innertak med trä- eller stålreglar beklädda med laminat eller plåt. Fasad samt tak av plåt.

– Dörrar
Aluminium- alt. ståldörrar med dörrstängare och samma färg som fasad. Handikappsdörrar kan utrustas med automatik.
Drag- och tryckhandtag samt låsning enligt önskemål.

– Inredning
För WC och HWC rostfria, vägghängda toalettstolar samt infälld sanitetsmodul med beröringsfria funktioner för spolning av wc, vatten, tvålautomat och varmluftshandtork. Papperskorg, toalettpappershållare och klädkrokar. Speglar i
rostfritt. Skötbord i HWC.
Rostfri vägghängd urinoar med sanitetsmodul som tillval. Urinoaren kan fås helt vattenfri, med spolning efter varje
besök eller med spolning vid tidsinställda intervaller.

– Skyltar
Symbolskyltar utvändigt på dörrar samt invändigt för de olika funktionerna.

– Värme och ventilation
Luftburen värme via kanalvärmare och kanalfläkt.

– El
Gruppcentral med automatsäkringar. Reglerventiler, gruppcentral och automatik i låst serviceutrymme. Armaturer med
rörelsesensorer inomhus.

– Serviceutrymme
I serviceutrymmet är alla installationer, rördragningar och elcentral placerade. Härifrån sker påfyllning av förbrukningsmaterial i infällda enheter. Väggar av vit plastbelagd aluzinkplåt samt utslagsback av rostfritt stål.

– Exempel på tillval
Brand- och inbrottslarm, fastighetsövervakning, besöksräkning, tidsstyrning av öppettider, datakommunikation,
belysta handtag, myntautomat Let In 2006.
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