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Еднокабинковите обществени тоалетни
отговарят на изискванията и нуждите на
всички, които ги използват. Различните

модели обществени тоалетни са 
проектирани така, че да осигурят 
оптимален комфорт и да намалят 

разходите по поддръжката им. 

Всички обществени тоалетни са
пригодени за хора в неравностойно 
положение. Специално внимание е 

обърнато и на хигиената и чистотата,
която гарантира сигурността на   

ползващите тоалетната.

Еднокабинковите обществени тоалетни
са издръжливи и са изработени, така че

да се запазят във времето. Добре 
замисленият съвременен дизайн

позволява адаптиране към градската
среда. В допълнение се предлагат 

редица варианти за външен и 
вътрешен интериор, които да паснат на

всяко едно място, на което ще се 
постави обществената тоалетна.

Научете повече за еднокабинковите
обществени тоалетни - 

Saniville, Sanicabine и Maestra.

Saniville

Sanicabine

Maestra
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Еднокабинковата градска тоалетна Saniville
предлага голямо вътрешно пространство и
е предназначена за хора в неравностойно
положение. Особено внимание при 
проектирането на този тип тоалетна е 
обърнато на хигиената. Тя е оборудвана с
автоматични измиващи системи, 
дезинфектиращи системи и изсушител за
тоалетната седалка след използване. 

В интериора на кабината са заложени още автоматично измиване на пода, 
система за пречистване на въздуха и високоефективна вентилационна система,
които допринасят за изрядната чистота на градската тоалетна. Екстериорът и
формите на еднокабинковата градска тоалетна Saniville пасват напълно на
всякакъв тип архитектура. В допълнение, проектираната и тествана за ежедневна
употреба тоалетна, е с цялостен анти-вандализъм дизайн, като всички външни
стени са с анти-графити покритие.

За да се гарантира сигурността на
ползващите тоалетната, кабината е
оборудвана с устройство за ръчно
отваряне на вратата и автоматично
отключване след 15 минути.

Òåõíè÷åñêè äàííè
• Тегло: 8.5 тона (без покрив), 9.5 тона (с покрив)
• Височина: 295 см
• Дължина: 360 см (плосък покрив), 402 см (тип „Пагода“)
• Ширина      : 187 см (плосък покрив), 220 см (тип „Пагода“)
• Автоматична защита против замръзване
• Средна консумация на вода за човек: 10 л
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Îáîðóäâàíå
• Тоалетна чиния керамика (опция за иноксова) с дезинфекция на тоалетната
чиния
• Дозатор за течен сапун с автоматично стартиране
• Подпорна рампа (извита на 135°)
• Осветително тяло с автоматично стартиране
• Иноксова мивка
• Иноксов кош за отпадъци
• Дозатор за хартия тип SmartOne
• Сешоар за ръце с автоматично стартиране
• Дюза за миене на пода х 4
• Йонизатор за въздуха
• Иноксова закачалка за дрехи
• Нечупливо иноксово огледало
• Знак „Заето/Свободно“ (отвътре и отвън)

Îïöèè
• Система за достъп:
- Анти-вандализъм система за разплащане: не позволява на други
предмети освен монети да бъдат поставени в указаното място
• Автоматична врата 
- Автоматично отваряне на иноксовата врата, оборудвана с Брайлови обозначения
за хора с увредено зрение
- Защитен затварящ механизъм
• Иноксова тоалетна чиния
• Сухи писоари
• Два вида покрив:
- Плосък – изработен от незадържащо водата стъкло, осигуряващо простор за
използващите тоалетната
- Тип „Пагода“ – със своята по-различна форма този тип покрив пасва на почти
всеки тип градска среда; отчасти остъклен, този покрив предлага максимален
комфорт 
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Проектирана да бъде издръжлива във времето, интериорът и екстериорът на
тази тоалетна са от бетон, който я прави:

• Издръжлива
• Безопасна както за използващите я, така и за
околната среда (Клас на пожароустойчивост  М0)
• С ниско ниво на поддръжка и малко разходи

Òåõíè÷åñêè äàííè
• Тегло: 14.8 тона
• Размери: L x l = 350 см x 250 см + 
корниз на покрива = 51 см

Îáîðóäâàíå
• Керамична тоалетна чиния
• Ергономичен парапет
• Нечупливо иноксово огледало
• Сешоар за ръце
• Иноксова закачалка
• Вградена вентилация
• Знак „Заето/Свободно“ (отвътре и отвън)
• Заоблени ъгли за по-лесно почистване
• Анти-графити покритие (отвътре и отвън)
• Под, който не позволява подхлъзване
• Нисковолтажни LED лампи (високо удароустойчиви) и естествена светлина
• Светодиодна LED лента

Îïöèè
• Иноксова тоалетна чиния
• Монетен апарат
• Модерен дървен екстериор
• Външни писоари
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Проектирана с внимание към детайла, дизайнът на обществената тоалетна
Maestra се отличава с дискретна елегантност. 
Кабината се вписва напълно в градската среда.
Опцията за три различни вида покрив я правят
подходяща за поставяне както в паркове, така и
на улицата. Интериорът на кабината позволява
на хора с ограничена подвижност да я използват.
В допълнение, Maestra се предлага в различни 
цветове, а естествената светлина е преимущество,
което допринася за комфорта на използващия кабината.

Òåõíè÷åñêè äàííè
• Тегло: 14.5 тона
• Размери: Височина: 265 см/ Дължина: 250 cм/ Ширина: 170 cм 

Îáîðóäâàíå
• Керамична седалка
• Ергономична дръжка
• Иноксово нечупливо огледало
• Индикатор „Заето/Свободно“ (отвътре и отвън)
• Заоблени ъгли за по-лесно почистване
• Анти-графити покритие (отвътре и отвън)
• Под, който не позволява подхлъзване
• Нисковолтажни LED лампи (високо удароустойчиви) 
• Светодиодна LED лента

Îïöèè
• Различни цветове за интериора
• Монетен апарат
• Автоматична плъзгаща се врата
• Модерен дървен екстериор
• Метално покритие
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