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TETRAGON
– Offentlig toalett för stads- och landskapsmiljö
Danfos Tetragon är en offentlig toalett som anpassas efter just dina förutsättningar och därför passar både för stads- 
och landskapsmiljö. Den är flexibel både när det gäller storlek och utformning – men vandalsäkerheten och den höga 
kvaliteten är alltid densamma. 

Stadskärnor, parker, badplatser, friluftsområden – det finns behov av bra offentliga toaletter på många platser i och 
utanför städerna. Här passar Tetragon särskilt bra. Den flexibla utformningen gör att varje anläggning kan anpassas 
efter miljön där den ska stå. Tetragon kan även utrustas med latrintank och placeras där det inte finns tillgång till 
avlopp. Användarvänliga och vandalsäkra toaletter ger inte bara ökad renlighet och bättre tillgänglighet, utan också 
skydd för känslig natur.

Broparken, Ringsaker Norge Woodley, UK

Gröningen Piratlekplats, Helsingborg



Interiör HWC

Forsand Kai, Norge

Knähaken, Helsingborg

Stadsträdgården, Gävle



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

– Golv, fasad och tak
Byggnadernas grund är gjorda av ett självbärande och välisolerat betongbjälklag. Detta i kombination med lyftöglor i 
grunden ger en enkel installation och möjlighet till senare flytt av byggnaden. Den stabila grunden gör grundläggning-
en enkel och minimerar även sättningar. Det invändiga golvet är belagt med en slitstark golvmatta Altro Walkway för 
maximal hållbarhet vid hård belastning i publika utrymmen. Högklassigt klinker med våtrumsskydd och epoxyfog finns 
som tillval.

Innerväggar och innertak är välisolerade och tillverkade av sandwichelement med polyuretan för stabilitet och hållbar-
het. Väggarna är beklädda med vita laminatskivor i profilsystem för förenklad renhållning och renovering. Högglansigt 
laminat ”Star White” finns som tillval för ytterligare förenklad rengöring.

Fasad och yttertak enligt tillvalslista.  

– Dörrar
Förstärkta aluminiumdörrar speciellt framtagna för offentliga miljöer och de tuffa krav som dörrarna oftast utsätts för. 
Dörrstyrning och beklädnadspaket enligt tillvalslista.

– Inredning
För WC och HWC rostfria, vägghängda toalettstolar samt rostfri infälld handfatsmodul med papperskorg, 
toalettpappershållare, tvålautomat och beröringsfria funktioner för spolning av wc, handvatten och varmluftshandtork. 
Klädkrokar och rostfria speglar ”mirror finish” i samtliga utrymmen samt fällbara armstöd i HWC. Dörrautomatik, 
HWC-larm och skötbord är exempel på tillval. 
 
Rostfri vägghängd och vattenfri urinoar med möjlighet till infälld handfatsmodul med spegel samt funktioner för 
handvatten, tvål och varmluftshandtork. Automatisk spolning som tillval. 
 
Latrin med rostfri, vägghängd utslagsback samt spolmunstycke. Tappkran med slang för vatten samt krok för 
upphängning av spillvattenlunga.  

– Skyltar
Symbolskyltar utvändigt på dörrar samt invändigt för samtliga funktioner. Taktila skyltar som tillval. 

– Värme och ventilation
Besöksstyrd luftburen värme via kanalvärmare och kanalfläkt. Välj tillval energibesparingspaket för återvinning av 
värme, nattsänkning och luftsterilisering. Varmvattenberedare ingår. 

– El
Gruppcentral med automatsäkringar och jordfelsbrytare för byggnadens elinstallationer. Besöksstyrd belysning i 
publika utrymmen. PLC-styrningen ger möjlighet till funktioner som fjärrövervakning, besöksstatistik och ett flertal 
larmsystem såsom lokala brandlarm, inbrottslarm, larm för funktionsfel etc. Vidarekoppling av larm finns som tillval.

Styrning av central tändning för ytterbelysning via PLC.

– Serviceutrymmet
I det vandalsäkrade serviceutrymmet ske all påfyllning av förbrukningsvaror, tömning av papperskorgar samt service. 
Servicerummen har genomtänkta lösningar för städning av toaletterna på bästa sätt. Väl komprimerade, funktionella 
och praktiska med utrustning så som slangar och utslagsbackar underlättar de städ- och servicepersonalens arbete.  

– Exempel på tillval
Larmpaket, extra ytterbelysning, cykelpump, vattenutkast, betalningslösningar. 

Danfos drift- och servicetjänster: Vi kan erbjuda städning och skötsel med löpande drift och service.
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