Rozwiązanie NOMINOWANE

DO III ETAPU KONKURSU

BUDOTECHNIKA Sp. z o.o.
BUDOTECHNIKA Sp. z o.o. specjalizuje się w projektowaniu
i produkcji obiektów małej architektury. Oferta firmy
obejmuje szeroką gamę produktów: wiaty przystankowe oraz
nowoczesne toalety publiczne w segmencie, których stała się
liderem na polskim rynku, jak również inne typy wiat o różnych
zastosowaniach, kioski i pawilony handlowe oraz gabloty
i tablice informacyjne nazywane również meblami miejskimi.
BUDOTECHNIKA to unikatowe połączenie pracowni projektowej
i zakładu produkcyjnego na najwyższym poziomie. Firma oferuje

swoim klientom pomoc już na etapie koncepcji i projektu, dzięki
czemu użytkownik otrzymuje wyrób „szyty na miarę” jego potrzeb.
Wśród kontrahentów BUDOTECHNIKI znajduje się tysiące polskich
miast, gmin oraz dużych i renomowanych przedsiębiorstw
i instytucji. Firma działa nieprzerwanie od 1988 r., a jej zakład
mieści się w Pilchowicach k. Gliwic. Spółka była wielokrotnie
nagradzana w różnego typu konkursach i plebiscytach. Produkty
BUDOTECHNIKI już od wielu lat unowocześniają architekturę
polskich miast i gmin.

Automatyczna Toaleta Publiczna WC TOP
Automatyczna Toaleta Publiczna WC TOP to uniwersalna
w pełni higieniczna i przystosowana dla osób niepełnosprawnych,
wyposażona
w
innowacyjne
rozwiązania
techniczne,
nowoczesna, stylowa i komfortowa toaleta publiczna. Może być
umiejscowiona w dowolnie wybranej lokalizacji. Posiada szereg
w pełni automatycznych elementów wyposażenia, takich jak:
podajnik papieru toaletowego, muszla sedesowa z systemem
mycia, dezynfekcji i suszenia, bezdotykowy zestaw do mycia
rąk z ciepłą wodą, dozownikiem mydła i suszarką, zmywanie
podłogi, przesuwne drzwi wejściowe połączone z elektronicznym
poborem monet i sterownikiem stanu i czynności toalety oraz
alarmy i zabezpieczenia przed włączeniem się niepożądanych
funkcji w momencie wykrycia obecności użytkownika. Toaleta
jest w pełni przystosowana dla potrzeb osób niepełnosprawnych
dzięki posadowieniu na równi z poziomem terenu, odpowiedniej
szerokości drzwi przesuwnych oraz wielkości kabiny, bezpiecznym
poręczom i elementom wyposażenia umieszczonym na przystępnej
wysokości oraz bezdotykowym elementom, takim jak: przyciski
wejścia i wyjścia, zewnętrznej i wew. instrukcji w 3 językach
oraz wewnętrznej instrukcji głosowej. Nie zabrakło również
stolika do przewijania niemowląt. Podczas projektowania wzięto
również pod uwagę wczesne reagowania na różnego typu
zagrożenia (ppoż. kosza na śmieci, system alarmowy „Żądanie
pomocy”, informacyjny moduł GSM dla administratora). Trwałość
i komfort zapewnia stabilna i solidna, odporna na różnego typu
warunki atmosferyczne oraz akty wandalizmu konstrukcja toalety,
odpowiednia wentylacja, dyfuzor zapachów oraz ogrzewana
i antypoślizgowa podłoga. Automatyczne Toalety Publiczne dla
osób niepełnosprawnych WC TOP w głównej mierze kierowane są
do klienta komunalnego. Dzięki szerokiej uniwersalności tego typu
obiektów są one idealnym rozwiązaniem nie tylko dla lokalizacji
w centrach miast lub gmin, ale także dla parków, plaż miejskich,
a nawet dworców kolejowych. Toaleta została finalistą konkursu
Dobry Wzór 2013.
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