TOALETA PUBLICZNA DLA OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH
Pakiet wyposażenia dla tradycyjnej toalety WC SLIM

A

MODEL
Elewacje z blachy ocynkowanej i powlekanej w kolorze RAL 9006 (szary).
Inne kolory dostępne za dodatkową opłatą. Inne rodzaje elewacji
dostępne na podstawie indywidualnej kalkulacji. Wyposażenie
standardowe oraz wyposażenie dodatkowe opisane poniżej.

WC SLIM

B

BUDOWA BUDYNKU

1. Toaleta spełnia wymogi określone w Rozporządzeniu Ministra Infrastruktury z dnia 12.04.2002 r. w
sprawie warunków technicznych, jakimi powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie. Budynek
toalety zawiera kabinę użytkownika toalety oraz oświetloną i zwentylowaną komorę techniczną, w
której umieszczone są wszystkie urządzenia, z którymi użytkownik toalety nie ma kontaktu (spłuczka,
instalacje wod-kan, szafka elektryczna, złączka do węża wody magazynowanie środków czystości itp.).
2. Kabina toalety przystosowana do korzystania przez osoby niepełnosprawne:
2.1. poziom podłogi 2 cm ponad poziomem chodnika,
2.2. drzwi o wymiarze 90x200 cm w świetle przejścia, pochwyt poziomy do otwierania drzwi, zamek
połączony z systemem alarmowym oraz normatywne wielkości przestrzeni przed i za drzwiami,
2.3. wolna przestrzeń manewrowa wewnątrz pomieszczenia oparta na kole o średnicy 150 cm,
2.4. odpowiednie rozplanowanie urządzeń sanitarnych,
2.5. bezpieczne, atestowane, zaokrąglone pochwyty umieszczone zgodnie z normatywem,
2.6. przyciski i urządzenia umiejscowione w miejscach i na wysokościach odpowiednich dla osób
poruszających się na wózkach inwalidzkich.
3. Budowa budynku prefabrykowana, dostarczana w całości na teren budowy.
4. Konstrukcja stalowa w całości ocynkowana ogniowo, skręcana (niespawana). Ocieplenie dachu
gr. 15 cm, a ścian zewnętrznych gr. 10 cm z płyt warstwowych z rdzeniem styropianowym.

6. Wewnętrzne powierzchnie ścian i sufitów zmywalne z blachy ocynkowanej, powlekanej w kolorze
białym. Ścianka działowa komory technicznej z aluminiowych płyt kompozytowych lub z płyt HPL na
konstrukcji stalowej ocynkowanej.
7. Okno z PCV uchylne z szybą bezpieczną P2 zmatowioną.
8. Drzwi zewnętrzne o wymiarach 90 x 200 cm w świetle, wandaloodporne, ocieplane, metalowe uchylne,
otwierane ręcznie, z samozamykaczem. Drzwi toalety wyposażone w zamek sterowany elektrycznie
i zamek mechanicznym patentowym. Zamek mechaniczny umożliwia zamknięcie toalety z zewnątrz
(wyłączenie z użytkowania na określony czas). Otwarcie lub zamknięcie drzwi od wewnątrz kabiny
następuje za pomocą podświetlanych przycisków o obniżonej odporności na działania osób trzecich:
kolor zielony - otwarcie, kolor czerwony - zamknięcie. Zamek drzwi współpracuje z alarmem.
9. Budynek wyposażony w kompletną, wewnętrzną instalację elektryczną tj. szafka, zabezpieczenia
(instalacja nie obejmuje tablicy podlicznikowej z zabezpieczeniem przedlicznikowego). Kompletną
wewnętrzną instalację wod- kan. z wężem ze złączką do wody. Instalacja wodna nie obejmuje licznika
wody i zaworu antyskażeniowego, które powinny być zamontowane zgodnie z warunkami przyłącza
wody.
10. Wentylator ścienny z opóźniaczem wyłączenia. Włączenie wentylatora następuje automatycznie i jest
synchronizowane z wejściem użytkownika. Wyłączenie wentylatora następuje samoczynnie po
15 minutach od momentu wyjścia ostatniego użytkownika z toalety. Wentylator zapewnia normową
wymianę powietrza.
11. Toaleta samoobsługowa, całoroczna. Ogrzewanie wandaloodporne, podłogowe - elektryczne
zapewniające normatywną temperaturę w pomieszczeniu 16oC. Ogrzewanie sterowane termostatem
programowanym przez Administratora. Termostat niedostępny dla użytkowników toalety. W strefie
przydrzwiowej, na powierzchni 1m2, wzmocniona skuteczność ogrzewania w celu zapobieżenia
zlodowacenia podłogi po jej myciu lub naniesieniu śniegu. Zewnętrzny próg drzwi podgrzewany w celu
zapobieżenia zlodowacenia.
12. Oświetlenie wejścia oprawą IP 44.
13. Odprowadzenie wody deszczowej na przyległy teren.
14. Budynek spełnia parametry izolacyjności cieplnej.

C

PAKIET WYPOSAŻENIA WC SLIM

1. Toaleta bezpłatna. Otwieranie drzwi za pomocą zewnętrznego, wandaloodpornego panelu sterowania
elektrozaczepem drzwi (bez wrzutnika monet). Panel wyposażony w podświetlany na zielono przycisk
otwierania drzwi oraz w dwie lampki sygnalizujące stan toalety: WOLNE lub ZAJĘTE.
2. System alarmowy "ŻĄDANIE POMOCY". Instalacja obejmująca wewnętrzny o obniżonej jakości
włącznik i wyłącznik sygnalizatora świetlnego i akustycznego (koguta) umieszczonego na elewacji
frontowej. Włączenie alarmu powoduje odblokowanie zamka drzwi i pozwala na swobodne wejście do
kabiny z zewnątrz, ale drzwi pozostają przymknięte. Alarm można wyłączyć ręcznie tylko od wewnątrz.
Instrukcje postępowania (zewnętrzna i wewnętrzna) informują, co należy zrobić w przypadku
włączonego alarmu (dodatkowe wyposażenie - patrz tabela D). UWAGA: Instalacja NIE przekazuje
sygnału alarmu do służb miejskich za pomocą modułu GSM.
3. Oświetlenie wewnętrzne: załączanie i wyłączanie oświetlenia następuje automatycznie i jest
synchronizowane z wejściem i wyjściem użytkownika. Oprawa świetlna nasufitowa 230V-IP20.
W komorze technicznym umieszczono gniazdo serwisowe.
4. Muszla WISZĄCA ze stali nierdzewnej, wandaloodporna, bez sedesu z ręcznie uruchamianym
spłukiwaniem muszli.
5. Szczotka do WC z pojemnikiem naściennym.
6. Podajnik papieru toaletowego „jumbo" - ręczny, naścienny z zamkiem, okienko kontroli zawartości,
wykonany z blachy ocynkowanej lakierowany na biało.

7. Zestaw do mycia rąk wbudowany w komorę ściany toalety wykonaną ze stali nierdzewnej, składający
się z urządzeń: umywalki z baterią chromowaną stojąca, z mieszaczem umożliwiającym regulację
temperatury wody oraz ręcznym podajnikiem mydła wykonany z tworzywa. Po prawej stronie poza
zestawem, zamontowany podajnik ręczników papierowych wykonany z tworzywa. Kosz na śmieci
wolnostojący typu smok. Lustro ze stali nierdzewnej umieszczone nad umywalka (trwale zamocowane
do podłoża).
8. Wieszaki ubraniowe: 2 szt. podwójne
9. Poręcze dla osób niepełnosprawnych, bezpieczne, wyokrąglone, białe; 1 szt. proste oraz 1 szt. uchylna
dług 800mm.

D

OPCJE WYPOSAŻENIA DODATKOWEGO

1. ELEKTRONICZNY WRZUTNIK MONET: podgrzewany, z wyświetlaczem kwoty do zapłaty. Możliwe
ustalenie dowolnej opłaty oraz jej zmienianie. Wrzutnik nie przyjmuje monet, jeżeli toaleta jest zajęta
lub nieczynna. Wrzutnik nie wydaje reszty. Obudowa wrzutnika zawiera skarbonkę monet
umieszczoną w wandaloodpornej komorze, zamykaną na specjalny zamek sterowany pilotem. Całość
obudowy wykonana w standardzie podwyższonej odporności na wandalizm.
2. Przewijak dla niemowląt, opuszczany, wykonany z bezpiecznego tworzywa.
3. Podajnik papieru toaletowego "jumbo" - ręczny, naścienny z zamkiem, okienko kontroli zawartości,
wykonany z blachy nierdzewnej.
4. Podajnik mydła - ręczny, naścienny, okienko kontroli zawartości wykonany z blachy nierdzewnej.
5. Podajnik ręczników papierowych - ręczny, naścienny, okienko kontroli zawartości wykonany
z blachy nierdzewnej.
6. Poręcze dla osób niepełnosprawnych, bezpieczne, wyokrąglone, ze stali nierdzewnej; 1 szt. prosta
oraz 1 szt. uchylna dług 800mm.
7. Pisuar ze stali nierdzewnej z automatycznym spłukiwaniem uruchamianym czujnikiem podczerwieni.
8. Dyfuzor zapachów ukryty w komorze technicznej.
9. Wewnętrzna instrukcja użytkowania oraz postępowania w sytuacjach awaryjnych, wykaz telefonów
alarmowych; tekst w 3 językach europejskich.
10. Zewnętrzna instrukcja użytkowania oraz postępowania w sytuacjach awaryjnych, wykaz telefonów
alarmowych; tekst w 3 językach europejskich.
11. Sanitarny zestaw startowy: komplet przyborów sanitarnych: ściereczki w 3 kolorach -6szt; papier
toaletowy 2 rolki, MOP, miotła, uchwyty do wieszania na ścianie, wiadro, łopatka, mydło w płynie 5l,
płyny czyszczące i dezynfekujące, płyn i mleczko do stali nierdzewnej.
12. Naścienna gablota reklamowa formatu 120x180 cm, aluminiowa, podświetlana, z certyfikatem CE, na
konstrukcji wsporczej. Przy zamówieniu należy wskazać umiejscowienie gabloty.

