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TETRAGON CLASSIC
– Offentlig toalett för landskapsmiljö
Danfos Tetragon Classic är en offentlig toalett som passar bra till landskapsmiljöer. 

Parker, badplatser, friluftsområden är ofta områden med hög belastning under korta perioder. För dessa miljöer har vi 
tagit fram en Tetragon Classic som komplement till våra stadstoaletter. 

Tetragon Classic finns från 1 till 4 utrymmen varav ett är handikappsanpassat. 





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

– 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. Ytskikt av slitstark plastmatta i offentliga 
utrymmen. 

Polyuretanisolerade innerväggar och innertak. Innerväggarna är beklädda med laminatskivor i profilsystem för  
förenklad renhållning och renovering. 

Spårade fasadskivor på yttervägg målade med akrylatfärg i valfri kulör. Lockpanelsfasad som tillval.

Som yttertak pulpettak med beklädnad av takplåt TP 20 alternativt Plegel. Materialsats för hängrännor och stuprör i 
plastbelagd plåt. Sadeltak som tillval.  

– Dörrar
Natureloxerade aluminiumdörrar inkl. dörrstängare och dörrbroms på servicedörr. Utvändiga symbolskyltar. 
Tillvalspaket för dörrstyrning (tidsstyrda öppettider, elslutbleck, ljushandtag) kan väljas till.

– Inredning
För WC och HWC rostfria, vägghängda toalettstolar med spolknapp på vägg. Utanpåliggande rostfritt handfat, 
tvålautomat, toalettpappershållare, papperskorg, speglar och klädkrokar ingår. Fällbara väggmonterade armstöd med 
hållare för toalettpapper i HWC. Tillgänglighetspaket (innehållandes HWC-larm, taktila skyltar in- och utvändigt samt 
dörrautomatik), skötbord i HWC samt handtork finns som tillval. 

– Skyltar
Symbolskyltar utvändigt på dörrar. Utvändiga taktila skyltar med punktskrift finns som tillval i tillgänglighetspaketet. 

– Värme och ventilation
Uppvärmning offentliga utrymmen via radiator placerad på vägg. Tilluft via galler i fasad och frånluft via tallriksventiler 
i respektive utrymme. Tilluft via kanalvärmare och kanalfläkt samt frånluft via kanalfläkt kan väljas till. 

– El
Gruppcentral med automatsäkringar. Reglerventiler, gruppcentral och automatik i låst serviceutrymme. Besöksstyrd 
belysning i publika utrymmen. Ytterbelysning finns som tillval.

– Serviceutrymme
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. 
Varmvattenberedare, vattenmätarkonsol och elmätartavla finns som tillval.

– Exempel på tillval
Sadeltak, lockpanelsfasad, skötbord plåt vit, tillgänglighetspaket, dörrstyrningspaket, handtork, utvändig väggbelys-
ning, tilluft via kanalvärmare och kanalfläkt, frånluft via kanalfläkt, varmvattenberedare 35 L, utvändig dusch (kall-
vatten), vattenmätarkonsol, elmätartavla.

Danfo’s drift- och servicetjänster: Vi kan erbjuda städning och skötsel med löpande drift och service.
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