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Wyposażenie i budowa "FORTRESS BASIC" WC 

 Centralna elektronika sterująca i kontrolna:  

 Elektroniczny czytnik monet, rejestracja wrzuconych pieniędzy i ciekłokrystaliczny wyświetlacz 
dochodów w pomieszczeniu obsługi. 

 Sterowanie:  

 Czujnik ruchu. 

 Funkcja nocnego zakazu korzystania. 

 Ograniczenie czasu użytkowania. 
 Dane wyświetlane na panelu informacyjnym podają informacje dla użytkownika na temat wykorzystania  

i innego statusu działania toalety. 
 Otwarcie drzwi pomieszczenia zamkiem magnetycznym, mechanizm cofania drzwi. 
 Oświetlenie:  

 Oświetlenie wewnątrz. 

 Oświetlenie pomieszczenia obsługi. 

 Oświetlenie awaryjne pomieszczenia użytkownika z awaryjnego zasilania. 

 Oświetlenie zewnętrzne po zmierzchu. 
 Ogrzewanie:  

 Pomieszczenia użytkownika i obsługi są ogrzewane gorącym powietrzem z wbudowanej 
dmuchawy o wysokiej mocy. 

 Ogrzewanie dachu przed mrozem i śniegiem, obejmujące lej wentylacyjny. 

 Wbudowane ogrzewanie podłogowe - ogrzewanie progu z kontrolą termostatem. 
 Automatyczna wentylacja. 
 Gniazdko elektryczne w pomieszczeniu obsługi. 
 Możliwy pobór wody w pomieszczeniu obsługi (do czyszczenia). 
 2 zamki bezpieczeństwa na drzwiach pomieszczenia obsługi.  
 Korzystanie z toalety:  

 Miska ustępowa ze stali nierdzewnej dla osób niepełnosprawnych, o pojemności spłuczki WC. 
 Poręcze/uchwyty:  

 Zamontowana poręcz, zawierające zarówno poziomą i pionową część po lewej stronie WC. 

 Składanie poręczy na prawej stronie WC (stojąc naprzeciwko toalety). 

 Zamykany dozownik papieru toaletowego na 3 małe rolki, biorąc pod uwagę również możliwość 
dosięgnięcia go przez osoby niepełnosprawne. 

 Zamknięty pojemnik ze stali nierdzewnej na odpady (opróżniany przez obsługę). 
 Lustro ze stall nierdzewnej nad umywalką. 
 Wbudowane urządzenia ze stali nierdzewnej do mycia rąk z dozownikiem mydła, suszarka do rąk, 

pojemnościowy przycisk, podłokietnik i miejsce na nogi niepełnosprawnych. 
 Strefa obrotu 1 700 mm dla niepełnosprawnych w pomieszczeniu użytkownika. 
 Współczynnik K ścian z 100 mm izolacją cieplną: 0.278 W/m2K 
 Współczynnik K dachu: 0.216 W/m2K 
 Możliwość montażu stacji przewijania niemowląt (za dodatkową opłatą). 
 Możliwość montażu tablicy reklamowej na zewnętrznej stronie WC (za dodatkową opłatą). 
 Budowa:  

 Rama: konstrukcja stalowa ze stali nierdzewnej ze spawanymi wiązaniami. 

 Podłoga: wykonana z prążkowanych płytek ze stali nierdzewnej, z wpustem ze stali nierdzewnej. 

 Boczne ściany: 3 mm aluminiowa konstrukcja wielowarstwowa z polietylenu wewnątrz i na 
zewnątrz. Jeden kolor foli dekoracyjnej jest zamieszczony na bocznych ścianach toalety. Między 
warstwami płyt pośrednich 100 mm syntetycznej izolacji cieplnej z wełny mineralnej. 

 Dach: płyta z włókna szklanego, izolacja z wełny mineralnej. 
 Możliwość dodatkowych zdobień (za dodatkową opłatą):  

 Zmiana koloru dachu i ściany bocznej, na żądanie klienta, według tabeli kolorów. Podstawowym 
kolorem ścian bocznych jest szczotkowane aluminium, kolor dachu jest szary. Możliwość wyboru 
spośród 12 kolorów. 
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Wyposażenie i budowa „PIANO BASIC” WC 

 Centralna elektronika sterująca i kontrolna:  

 Elektroniczny czytnik monet, rejestracja wrzuconych pieniędzy i ciekłokrystaliczny wyświetlacz 
dochodów w pomieszczeniu obsługi.  

 Sterowanie:  

 Czujnik ruchu. 

 Funkcja nocnego zakazu korzystania. 

 Ograniczenie czasu użytkowania. 
 Dane wyświetlane na panelu informacyjnym podają informacje dla użytkownika na temat wykorzystania  

i innego statusu działania toalety. 
 Otwarcie drzwi pomieszczenia zamkiem magnetycznym, mechanizm cofania drzwi. 
 Oświetlenie:  

 Oświetlenie wewnątrz. 

 Oświetlenie pomieszczenia obsługi. 

 Oświetlenie awaryjne pomieszczenia użytkownika z awaryjnego zasilania. 

 Oświetlenie zewnętrzne po zmierzchu. 
 Ogrzewanie:  

 Pomieszczenia użytkownika i obsługi są ogrzewane gorącym powietrzem z wbudowanej 
dmuchawy o wysokiej mocy. 

 Ogrzewanie dachu przed mrozem i śniegiem, obejmujące lej wentylacyjny. 

 Wbudowane ogrzewanie podłogowe i ogrzewanie progu z kontrolą termostatem. 
 Automatyczna wentylacja. 
 Gniazdko elektryczne w pomieszczeniu obsługi. 
 Możliwy pobór wody w pomieszczeniu obsługi (do czyszczenia). 
 2 zamki bezpieczeństwa na drzwiach pomieszczenia obsługi. 
 Korzystanie z toalety:  

 Miska ustępowa ze stali nierdzewnej dla osób niepełnosprawnych, o pojemności spłuczki WC. 
 Poręcze/uchwyty:  

 Zamontowana poręcz, zawierające zarówno poziomą i pionową część po lewej stronie WC. 

 Składanie poręczy na prawej stronie WC (stojąc naprzeciwko toalety). 

 Zamykany dozownik papieru toaletowego na 3 małe rolki, biorąc pod uwagę również możliwość 
dosięgnięcia go przez osoby niepełnosprawne. 

 Zamknięty pojemnik ze stali nierdzewnej na odpady (opróżniany przez obsługę). 
 Lustro ze stali nierdzewnej nad umywalką. 
 Wbudowane urządzenia ze stali nierdzewnej do mycia rąk z dozownikiem mydła, suszarka do rąk, 

pojemnościowy przycisk, podłokietnik i miejsce na nogi niepełnosprawnych. 
 Strefa obrotu 1 700 mm dla niepełnosprawnych w pomieszczeniu użytkownika. 
 Współczynnik K ścian z 100 mm izolacją cieplną: 0.278 W/m2K 
 Współczynnik K dachu: 0.216 W/m2K 
 Możliwość montażu stacji przewijania niemowląt (za dodatkową opłatą). 
 Możliwość montażu tablicy reklamowej na zewnętrznej stronie WC (za dodatkową opłatą). 
 Budowa:  

 Rama: konstrukcja stalowa ze stali nierdzewnej ze spawanymi wiązaniami. 

 Podłoga: wykonana z prążkowanych płytek ze stali nierdzewnej, z wpustem ze stali nierdzewnej. 

 Boczne ściany: 3 mm aluminiowa konstrukcja wielowarstwowa z polietylenu wewnątrz i na 
zewnątrz. Jeden kolor foli dekoracyjnej jest zamieszczony na bocznych ścianach toalety. Między 
warstwami płyt pośrednich 100 mm syntetycznej izolacji cieplnej z wełny mineralnej. 

 Dach: płyta z włókna szklanego, izolacja z wełny mineralnej. 
 Możliwość dodatkowych zdobień (za dodatkową opłatą):  

 Zmiana koloru dachu i ściany bocznej, na żądanie klienta, według tabeli kolorów. Podstawowym 
kolorem ścian bocznych jest zieleń. Możliwość wyboru spośród 12 kolorów. 

 Skośne i lewe ściany boczne mogą być pokryte drukowanymi na folii, wodoodpornymi zdjęciami. 
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Wyposażenie i budowa „ART RELIC BASIC” WC 

 Centralna elektronika sterująca i kontrolna:  

 Elektroniczny czytnik monet, rejestracja wrzuconych pieniędzy i ciekłokrystaliczny wyświetlacz 
dochodów w pomieszczeniu obsługi. 

 Sterowanie:  

 Czujnik ruchu. 

 Funkcja nocnego zakazu korzystania. 

 Ograniczenie czasu użytkowania. 
 Dane wyświetlane na panelu informacyjnym podają informacje dla użytkownika na temat wykorzystania 

i innego statusu działania toalety. 
 Otwarcie drzwi pomieszczenia zamkiem magnetycznym, mechanizm cofania drzwi. 
 Oświetlenie:  

 Oświetlenie wewnątrz. 

 Oświetlenie pomieszczenia obsługi. 

 Oświetlenie awaryjne pomieszczenia użytkownika z awaryjnego zasilania. 

 Oświetlenie zewnętrzne po zmierzchu. 
 Ogrzewanie:  

 Pomieszczenia użytkownika i obsługi są ogrzewane gorącym powietrzem z wbudowanej 
dmuchawy o wysokiej mocy. 

 Ogrzewanie dachu przed mrozem i śniegiem, obejmujące lej wentylacyjny. 

 Wbudowane ogrzewanie podłogowe i ogrzewanie progu z kontrolą termostatem. 
 Automatyczna wentylacja. 
 Gniazdko elektryczne w pomieszczeniu obsługi. 
 Możliwy pobór wody w pomieszczeniu obsługi (do czyszczenia). 
 2 zamki bezpieczeństwa na drzwiach pomieszczenia obsługi. 
 Korzystanie z toalety:  

 Miska ustępowa ze stali nierdzewnej dla osób niepełnosprawnych, o pojemności spłuczki WC. 
 Poręcze/uchwyty:  

 Zamontowana poręcz, zawierająca zarówno poziomą i pionową część po lewej stronie WC. 

  Składanie poręczy na prawej stronie WC (stojąc naprzeciwko toalety). 

 Zamykany dozownik papieru toaletowego na 3 małe rolki, biorąc pod uwagę również możliwość 
dosięgnięcia go przez osoby niepełnosprawne. 

 Zamknięty pojemnik ze stali nierdzewnej na odpady (opróżniany przez obsługę). 
 Lustro ze stali nierdzewnej nad umywalką. 
 Wbudowane urządzenia ze stali nierdzewnej do mycia rąk z dozownikiem mydła, suszarka do rąk, 

pojemnościowy przycisk, podłokietnik i miejsce na nogi niepełnosprawnych. 
 Strefa obrotu 1 700 mm dla niepełnosprawnych w pomieszczeniu użytkownika. 
 Współczynnik K ścian z 100 mm izolacją cieplną: 0.278 W/m2K 
 Współczynnik K dachu: 0.216 W/m2K 
 Możliwość montażu stacji przewijania niemowląt (za dodatkową opłatą). 
 Możliwość montażu tablicy reklamowej na zewnętrznej stronie WC (za dodatkową opłatą). 
 Budowa:  

 Rama: konstrukcja stalowa ze stali nierdzewnej ze spawanymi wiązaniami.  

 Podłoga: wykonana z prążkowanych płytek ze stali nierdzewnej, z wpustem ze stali nierdzewnej. 

 Boczne ściany: 3 mm aluminiowa konstrukcja wielowarstwowa z polietylenu wewnątrz i na 
zewnątrz. Jeden kolor foli dekoracyjnej jest zamieszczony na bocznych ścianach toalety. Między 
warstwami płyt pośrednich 100 mm syntetycznej izolacji cieplnej z wełny mineralnej. 

 Dach: płyta z włókna szklanego, izolacja z wełny mineralnej. 
 Możliwość dodatkowych zdobień (za dodatkową opłatą):  

 Zmiana koloru dachu i ściany bocznej, na żądanie klienta, według tabeli kolorów. Podstawowym 
kolorem ścian bocznych jest zieleń. Możliwość wyboru spośród 12 kolorów. 
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Wyposażenie i budowa „FORTRESS AUTOMATIC” WC 

 Centralna elektronika sterująca i kontrolna:  

 Elektroniczny czytnik monet, rejestracja wrzuconych pieniędzy i ciekłokrystaliczny wyświetlacz dochodów  
w pomieszczeniu obsługi.  

 Główne cechy działania mogą być zmienione (regulowane parametry). 

 Kontrola ciśnienia wody (jeśli jest nie odpowiednie, korzystanie jest niemożliwe). 

 Kontrola napięcia sieciowego (jeśli jest nie odpowiednie, korzystanie jest niemożliwe). 

 Wbudowany moduł wysyłania wiadomości SMS o nieprawidłowym działaniu toalety. 

 Możliwość wysyłania SMS, aby rozpocząć lub zakończyć operację.  

 Zakaz automatycznego otwierania po wysłaniu SMS-a, aby zatrzymać operację. - Możliwość wysyłania dziennego 
raportu zaktualizowanego stanu licznika przychodów poprzez wysłanie SMS-a (w określonym czasie).  

 Sprawdzanie obecności w pomieszczeniu użytkownika. 

 Sygnalizator w przypadku połączenia alarmowego i niewłaściwego wykorzystania (np. nadużycia). 

 Możliwość zakazu korzystania nocą. 
 Dane wyświetlane na panelu informacyjnym podają informacje dla użytkownika na temat wykorzystania i innego statusu 

działania toalety. 
 Automatyczne otwieranie drzwi pomieszczenia użytkownika (również w przypadku przerwy w dostawie energii z jednostki 

awaryjnego zasilania) i przyciskiem otwierania drzwi w przypadku swobodnego korzystania (w przypadku programów). 
 Zasilanie awaryjne z akumulatorem. 
 Oświetlenie:  

 Oświetlenie wewnątrz.  

 Oświetlenie pomieszczenia obsługi. 

 Oświetlenie awaryjne pomieszczenia użytkownika z awaryjnego zasilania.  

 Oświetlenie zewnętrzne po zmierzchu. 
 Ogrzewanie:  

 Wbudowane ogrzewanie podłogowe i ogrzewanie progu z kontrolą termostatem. 

 Pomieszczenia użytkownika i obsługi są ogrzewane gorącym powietrzem z wbudowanej dmuchawy o wysokiej 
mocy.  

 Uzupełnienie ochrony przed mrozem urządzeń pomieszczenia obsługi z ogrzewaniem elektrycznym. 

 Ogrzewanie dachu przed mrozem i śniegiem, obejmujące lej wentylacyjny. 
 Automatyczna wentylacja. 
 Gniazdko elektryczne w pomieszczeniu obsługi. 
 Możliwy pobór wody w pomieszczeniu obsługi (do czyszczenia). 
 2 zamki bezpieczeństwa na drzwiach pomieszczenia obsługi. 
 Przycisk awaryjny, umieszczony blisko podłogi, co pozwala również na włączenie osobom niepełnosprawnym (na ścianie 

bocznej). 
 Awaryjne, mechaniczne otwieranie skrzydeł drzwi w pomieszczeniach użytkownika i obsługi. 
 Korzystanie z toalety: 

 Toaleta ze stali nierdzewnej dla osób niepełnosprawnych z przybliżonym włącznikiem spłukiwania spłuczki. 

 Gdy użytkownik wchodzi do toalety, toaleta jest odświeżona, kontrolowana przez zawór magnetyczny. 

 Kiedy użytkownik opuszcza toaletę, toaleta jest spłukiwana, sterowana zaworem magnetycznym. 

 Możliwość zablokowania muszli klozetowej (zakaz stosowania w przypadku blokady). 

 Opcjonalnie dozownik dezynfekcyjny do sterylizacji deski sedesowej (za dodatkową opłatą). 

 Ssanie zapachu z muszli klozetowej. 
 Poręcze/uchwyty:  

 Zamontowana poręcz, zawierająca zarówno poziomą i pionową część po lewej stronie WC. 

 Składanie poręczy na prawej stronie WC (stojąc naprzeciwko toalety). 

 Zamykany dozownik papieru toaletowego na 3 małe rolki, biorąc pod uwagę również możliwość dosięgnięcia go 
przez osoby niepełnosprawne. 

 Zamknięty pojemnik ze stali nierdzewnej na odpady (opróżniany przez obsługę). 
 Lustro ze stali nierdzewnej nad umywalką. 
 Wbudowane urządzenia ze stali nierdzewnej do mycia rąk z dozownikiem mydła, suszarka do rąk, pojemnościowy przycisk, 

podłokietnik i miejsce na nogi niepełnosprawnych. 
 Strefa obrotu 1 700 mm dla niepełnosprawnych w pomieszczeniu użytkownika. 
 Współczynnik K ścian z 100 mm izolacją cieplną: 0.278 W/m2K  
 Współczynnik K dachu: 0.216 W/m2K 
 Możliwość montażu stacji przewijania niemowląt (za dodatkową opłatą). 
 Możliwość montażu tablicy reklamowej na zewnętrznej stronie WC (za dodatkową opłatą). 
 Budowa:  

 Rama: konstrukcja stalowa ze stali nierdzewnej ze spawanymi wiązaniami. 

 Podłoga: wykonana z prążkowanych płytek ze stali nierdzewnej, z wpustem ze stali nierdzewnej. 

 Boczne ściany: 3 mm aluminiowa konstrukcja wielowarstwowa z polietylenu wewnątrz i na zewnątrz. Jeden kolor 
foli dekoracyjnej jest zamieszczony na bocznych ścianach toalety. Między warstwami płyt pośrednich 100 mm 
syntetycznej izolacji cieplnej z wełny mineralnej. 

 Dach: płyta z włókna szklanego, izolacja z wełny mineralnej. 
 Możliwość dodatkowych zdobień (za dodatkową opłatą):  

 Zmiana koloru dachu i ściany bocznej, jak na żądanie klienta, według mapy kolorów. Podstawowym kolorem ścian 
bocznych jest szczotkowane aluminium, kolor dachu jest szary. Możliwość wyboru spośród 12 kolorów. 
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Wyposażenie i budowa „PIANO AUTOMATIC” WC 

 Centralna elektronika sterująca i kontrolna: 

 Elektroniczny czytnik monet, rejestracja wrzuconych pieniędzy i ciekłokrystaliczny wyświetlacz dochodów  
w pomieszczeniu obsługi. 

 Główne cechy działania mogą być zmienione (regulowane parametry). 

 Kontrola ciśnienia wody (jeśli jest nie odpowiednie, korzystanie jest niemożliwe). 

 Kontrola napięcia sieciowego (jeśli jest nie odpowiednie, korzystanie jest niemożliwe). 

 Wbudowany moduł wysyłania wiadomości SMS o nieprawidłowym działaniu toalety. 

 Możliwość wysyłania SMS, aby rozpocząć lub zakończyć operację. 

 Zakaz automatycznego otwierania po wysłaniu SMS-a, aby zatrzymać operację. 

 Możliwość wysyłania dziennego raportu zaktualizowanego stanu licznika przychodów poprzez wysłanie SMS-a  
(w określonym czasie). 

 Sprawdzanie obecności w pomieszczeniu użytkownika. 

 Sygnalizator w przypadku połączenia alarmowego i niewłaściwego wykorzystania (np. nadużycia). 

 Możliwość zakazu korzystania nocą. 

 Dane wyświetlane na panelu informacyjnym podają informacje dla użytkownika na temat wykorzystania i innego 
statusu działania toalety. 

 Automatyczne otwieranie drzwi pomieszczenia użytkownika (również w przypadku przerwy w dostawie energii z jednostki 
awaryjnego zasilania) i przyciski otwierania drzwi w przypadku swobodnego korzystania (w przypadku programów). 

 Zasilanie awaryjne z akumulatorem. 
 Oświetlenie: 

 Oświetlenie wewnątrz. 

 Oświetlenie pomieszczenia obsługi. 

 Oświetlenie awaryjne pomieszczenia użytkownika z awaryjnego zasilania. 

 Oświetlenie zewnętrzne po zmierzchu. 
 Ogrzewanie: 

 Wbudowane ogrzewanie podłogowe i ogrzewanie progu z kontrolą termostatem. 

 Pomieszczenia użytkownika i obsługi są ogrzewane gorącym powietrzem z wbudowanej dmuchawy o wysokiej 
mocy. 

 Uzupełnienie ochrony przed mrozem urządzeń pomieszczenia obsługi z ogrzewaniem elektrycznym. 

 Ogrzewanie dachu przed mrozem i śniegiem, obejmujące lej wentylacyjny. 
 Automatyczna wentylacja. 
 Gniazdko elektryczne w pomieszczeniu obsługi. 
 Możliwy pobór wody w pomieszczeniu obsługi (do czyszczenia). 
 2 zamki bezpieczeństwa na drzwiach pomieszczenia obsługi. 
 Przycisk awaryjny, umieszczony blisko podłogi, co pozwala również na włączenie osobom niepełnosprawnym (na ścianie 

bocznej) 
 Awaryjne, mechaniczne otwieranie skrzydeł drzwi w pomieszczeniach użytkownika i obsługi. 
 Korzystanie z toalety: 

 Toaleta ze stali nierdzewnej dla osób niepełnosprawnych z przybliżonym włącznikiem spłukiwania spłuczki. 

 Gdy użytkownik wchodzi do toalety, toaleta jest odświeżona, kontrolowana przez zawór magnetyczny. 

 Kiedy użytkownik opuszcza toaletę, toaleta jest spłukiwana, sterowana zaworem magnetycznym. 

 Możliwość zablokowania muszli klozetowej (zakaz stosowania w przypadku blokady). 

 Opcjonalnie dozownik dezynfekcyjny do sterylizacji deski sedesowej (za dodatkową opłatą). 

 Ssanie zapachu z muszli klozetowej. 
 Poręcze/uchwyty: 

 Zamontowana poręcz, zawierająca zarówno poziomą i pionową część po lewej stronie WC. 

 Składanie poręczy na prawej stronie WC (stojąc naprzeciwko toalety). 

 Zamykany dozownik papieru toaletowego na 3 małe rolki, biorąc pod uwagę również możliwość dosięgnięcia go 
przez osoby niepełnosprawne. 

 Zamknięty pojemnik ze stali nierdzewnej na odpady (opróżniany przez obsługę). 
 Lustro ze stali nierdzewnej nad umywalką. 
 Wbudowane urządzenia ze stali nierdzewnej do mycia rąk z dozownikiem mydła, suszarka do rąk, pojemnościowy przycisk, 

podłokietnik i miejsce na nogi niepełnosprawnych. 
 Strefa obrotu 1 700 mm dla niepełnosprawnych w pomieszczeniu użytkownika. 
 Współczynnik K ścian z 100 mm izolacją cieplną: 0.278 W/m2K 
 Współczynnik K dachu: 0.216 W/m2K 
 Możliwość montażu stacji przewijania niemowląt (za dodatkową opłatą). 
 Możliwość montażu tablicy reklamowej na zewnętrznej stronie WC (za dodatkową opłatą). 
 Budowa: 

 Rama: konstrukcja stalowa ze stall nierdzewnej ze spawanymi wiązaniami. 

 Podłoga: wykonana z prążkowanych płytek ze stali nierdzewnej, z wpustem ze stali nierdzewnej. 

 Boczne ściany: 3 mm aluminiowa konstrukcja wielowarstwowa z polietylenu wewnątrz i na zewnątrz. Jeden kolor 
foli dekoracyjnej jest zamieszczony na bocznych ścianach toalety. Między warstwami płyt pośrednich 100 mm 
syntetycznej izolacji cieplnej z wełny mineralnej. 

 Dach: płyta z włókna szklanego, izolacja z wełny mineralnej. 
 Możliwość dodatkowych zdobień (za dodatkową opłatą): 

 Zmiana koloru dachu i ściany bocznej, na żądanie klienta, według mapy kolorów. Podstawowym kolorem jest 
zieleń. Możliwość wyboru spośród 12 kolorów. 

 Skośne i lewe ściany boczne mogą być pokryte z wodoodpornych zdjęć drukowanych na foli. 
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Wyposażenie i budowa „ART RELIC AUTOMATIC” WC 

 Centralna elektronika sterująca i kontrolna: 

 Elektroniczny czytnik monet, rejestracja wrzuconych pieniędzy i ciekłokrystaliczny wyświetlacz dochodów  
w pomieszczeniu obsługi. 

 Główne cechy działania mogą być zmienione (regulowane parametry). 

 Kontrola ciśnienia wody (jeśli jest nie odpowiednie, korzystanie jest niemożliwe). 

 Kontrola napięcia sieciowego (jeśli jest nie odpowiednie, korzystanie jest niemożliwe). 

 Wbudowany moduł wysyłania wiadomości SMS o nieprawidłowym działaniu toalety. 

 Możliwość wysyłania SMS, aby rozpocząć lub zakończyć operację. 

 Zakaz automatycznego otwierania po wysłaniu SMS-a, aby zatrzymać operację. 

 Możliwość wysyłania dziennego raportu zaktualizowanego stanu licznika przychodów poprzez wysłanie SMS-a  
(w określonym czasie) 

 Sprawdzanie obecności w pomieszczeniu użytkownika. 

 Sygnalizator w przypadku połączenia alarmowego i niewłaściwego wykorzystania (np. nadużycia). 

 Możliwość zakazu korzystania nocą. 

 Dane wyświetlane na panelu informacyjnym podają informacje dla użytkownika na temat wykorzystania i innego 
statusu działania toalety. 

 Automatyczne otwieranie drzwi pomieszczenia użytkownika (również w przypadku przerwy w dostawie energii z jednostki 
awaryjnego zasilania) i przyciski otwierania drzwi w przypadku swobodnego korzystania (w przypadku programów). 

 Zasilanie awaryjne z akumulatorem. 
 Oświetlenie: 

 Oświetlenie wewnątrz. 

 Oświetlenie pomieszczenia obsługi. 

 Oświetlenie awaryjne pomieszczenia użytkownika z awaryjnego zasilania. 

 Oświetlenie zewnętrzne po zmierzchu. 
 Ogrzewanie: 

 Wbudowane ogrzewanie podłogowe i ogrzewanie progu z kontrolą termostatem. 

 Pomieszczenia użytkownika i obsługi są ogrzewane gorącym powietrzem z wbudowanej dmuchawy o wysokiej 
mocy. 

 Uzupełnienie ochrony przed mrozem urządzeń pomieszczenia obsługi z ogrzewaniem elektrycznym. 

 Ogrzewanie dachu przed mrozem i śniegiem, obejmujące lej wentylacyjny. 
 Automatyczna wentylacja. 
 Gniazdko elektryczne w pomieszczeniu obsługi. 
 Możliwy pobór wody w pomieszczeniu obsługi (do czyszczenia). 
 2 zamki bezpieczeństwa na drzwiach pomieszczenia obsługi. 
 Przycisk awaryjny, umieszczony blisko podłogi, co pozwala również na włączenie osobom niepełnosprawnym (na ścianie 

bocznej) 
 Awaryjne, mechaniczne otwieranie skrzydeł drzwi w pomieszczeniach użytkownika i obsługi. 
 Korzystanie z toalety: 

 Toaleta ze stali nierdzewnej dla osób niepełnosprawnych z przybliżonym włącznikiem spłukiwania spłuczki. 

 Gdy użytkownik wchodzi do toalety, toaleta jest odświeżona, kontrolowana przez zawór magnetyczny. 

 Kiedy użytkownik opuszcza toaletę, toaleta jest spłukiwana, sterowana zaworem magnetycznym. 

 Możliwość zablokowania muszli klozetowej (zakaz stosowania w przypadku blokady). 

 Opcjonalnie dozownik dezynfekcyjny do sterylizacji deski sedesowej (za dodatkową opłatą). 

 Ssanie zapachu z muszli klozetowej. 
 Poręcze/uchwyty: 

 Zamontowana poręcz, zawierająca zarówno poziomą i pionową część po lewej stronie WC. 

 Składanie poręczy na prawej stronie WC (stojąc naprzeciwko toalety). 

 Zamykany dozownik papieru toaletowego na 3 małe rolki, biorąc pod uwagę również możliwość dosięgnięcia go 
przez osoby niepełnosprawne. 

 Zamknięty pojemnik ze stali nierdzewnej na odpady (opróżniany przez obsługę). 
 Lustro ze stali nierdzewnej nad umywalką. 
 Wbudowane urządzenia ze stall nierdzewnej do mycia rąk z dozownikiem mydła, suszarka do rąk, pojemnościowy przycisk, 

podłokietnik i miejsce na nogi niepełnosprawnych. 
 Strefa obrotu 1 700 mm dla niepełnosprawnych w pomieszczeniu użytkownika. 
 Współczynnik K ścian z 100 mm izolacją cieplną: 0.278 W/m2K 
 Współczynnik K dachu: 0.216 W/m2K 
 Możliwość montażu stacji przewijania niemowląt (za dodatkową opłatą). 
 Możliwość montażu tablicy reklamowej na zewnętrznej stronie WC (za dodatkową opłatą). 
 Budowa: 

 Rama: konstrukcja stalowa ze stali nierdzewnej ze spawanymi wiązaniami. 

 Podłoga: wykonana z prążkowanych płytek ze stali nierdzewnej, z wpustem ze stali nierdzewnej. 

 Boczne ściany: 3 mm aluminiowa konstrukcja wielowarstwowa z polietylenu wewnątrz i na zewnątrz. Jeden kolor foli 
dekoracyjnej jest zamieszczony na bocznych ścianach toalety. Między warstwami płyt pośrednich 100 mm syntetycznej 
izolacji cieplnej z wełny mineralnej. 

 Dach: płyta z włókna szklanego, izolacja z wełny mineralnej. 
 Możliwość dodatkowych zdobień (za dodatkową opłatą): 

 Zmiana koloru dachu i ściany bocznej, na żądanie klienta, według mapy kolorów. Podstawowym kolorem jest zieleń. 
Możliwość wyboru spośród 12 kolorów. 
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Wyposażenie i budowa „FORTRESS PROFESSIONAL” WC 

 Centralna elektronika sterująca i kontrolna: 

 Elektroniczny czytnik monet, rejestracja wrzuconych pieniędzy i ciekłokrystaliczny wyświetlacz dochodów  
w pomieszczeniu obsługi. 

 Główne cechy działania mogą być zmienione (regulowane parametry). 

 Kontrola ciśnienia wody (jeśli jest nie odpowiednie, korzystanie jest niemożliwe). 

 Kontrola napięcia sieciowego (jeśli jest nie odpowiednie, korzystanie jest niemożliwe). 

 Wbudowany moduł wysyłania wiadomości SMS o nieprawidłowym działaniu toalety. 

 Możliwość wysyłania SMS, aby rozpocząć lub zakończyć operację. 

 Zakaz automatycznego otwierania po wysłaniu SMS-a, aby zatrzymać operację. 

 Możliwość wysyłania dziennego raportu zaktualizowanego stanu licznika przychodów poprzez wysłanie SMS-a  
(w określonym czasie). 

 Sprawdzanie obecności w pomieszczeniu użytkownika. 

 Sygnalizator w przypadku połączenia alarmowego i niewłaściwego wykorzystania (np. nadużycia). 

 Możliwość zakazu korzystania nocą. 

 System czyszczenia podłogi oraz muszli. 
 Dane wyświetlane na panelu informacyjnym podają informacje dla użytkownika na temat wykorzystania i innego statusu 

działania toalety. 
 Automatyczne otwieranie drzwi pomieszczenia użytkownika (również w przypadku przerwy w dostawie energii z jednostki 

awaryjnego zasilania) i przyciskiem otwierania drzwi w przypadku swobodnego korzystania (w przypadku programów). 
 Zasilanie awaryjne z akumulatorem. 
 Oświetlenie: 

 Oświetlenie wewnątrz. 

 Oświetlenie pomieszczenia obsługi. 

 Oświetlenie awaryjne pomieszczenia użytkownika z awaryjnego zasilania. 

 Oświetlenie zewnętrzne po zmierzchu. 
 Ogrzewanie: 

 Wbudowane ogrzewanie podłogowe i ogrzewanie progu z kontrolą termostatem. 

 Pomieszczenia użytkownika i obsługi są ogrzewane gorącym powietrzem z wbudowanej dmuchawy o wysokiej mocy. 

 Uzupełnienie ochrony przed mrozem urządzeń pomieszczenia obsługi z ogrzewaniem elektrycznym. 

 Ogrzewanie dachu przed mrozem i śniegiem, obejmujące lej wentylacyjny. 
 Automatyczna wentylacja. 
 Gniazdko elektryczne w pomieszczeniu obsługi. 
 Możliwy pobór wody w pomieszczeniu obsługi (do czyszczenia). 
 2 zamki bezpieczeństwa na drzwiach pomieszczenia obsługi. 
 Przycisk awaryjny, umieszczony blisko podłogi, co pozwala również na włączenie osobom niepełnosprawnym (na ścianie 

bocznej) 
 Awaryjne, mechaniczne otwieranie skrzydeł drzwi w pomieszczeniach użytkownika i obsługi. 
 Korzystanie z toalety: 

 Toaleta ze stali nierdzewnej dla osób niepełnosprawnych z przybliżonym włącznikiem spłukiwania spłuczki. 

 Gdy użytkownik wchodzi do toalety, toaleta jest odświeżona, kontrolowana przez zawór magnetyczny. 

 Kiedy użytkownik opuszcza toaletę, toaleta jest spłukiwana, sterowana zaworem magnetycznym. 

 Możliwość zablokowania muszli klozetowej (zakaz stosowania w przypadku blokady). 

 Opcjonalnie dozownik dezynfekcyjny do sterylizacji deski sedesowej (za dodatkową opłatą). 

 Ssanie zapachu z muszli klozetowej. 
 Poręcze/uchwyty: 

 Zamontowana poręcz, zawierająca zarówno poziomą i pionową część po lewej stronie WC. 

 Składanie poręczy na prawej stronie WC (stojąc naprzeciwko toalety). 
 Automatyczny dozownik papieru toaletowego, możliwy do dosięgnięcia przez osoby niepełnosprawne. 
 Zamknięty pojemnik ze stali nierdzewnej na odpady (opróżniany przez obsługę). 
 Lustro ze stali nierdzewnej nad umywalką. 
 Wbudowane urządzenia ze stali nierdzewnej do mycia rąk z dozownikiem mydła, suszarka do rąk, pojemnościowy przycisk, 

podłokietnik i miejsce na nogi niepełnosprawnych. 
 Strefa obrotu 1 700 mm dla niepełnosprawnych w pomieszczeniu użytkownika. 
 Współczynnik K ścian z 100 mm izolacją cieplną: 0.278 W/m2K 
 Współczynnik K dachu: 0.216 W/m2K 
 Możliwość montażu stacji przewijania niemowląt (za dodatkową opłatą). 
 Możliwość montażu tablicy reklamowej na zewnętrznej stronie WC (za dodatkową opłatą). 
 Budowa: 

 Rama: konstrukcja stalowa ze stali nierdzewnej ze spawanymi wiązaniami. 

 Podłoga: wykonana z prążkowanych płytek ze stali nierdzewnej, z wpustem ze stall nierdzewnej. 

 Boczne ściany: 3 mm aluminiowa konstrukcja wielowarstwowa z polietylenu wewnątrz i na zewnątrz. Jeden kolor foli 
dekoracyjnej jest zamieszczony na bocznych ścianach toalety. Między warstwami płyt pośrednich 100 mm syntetycznej 
izolacji cieplnej z wełny mineralnej. 

 Dach: płyta z włókna szklanego, izolacja z wełny mineralnej. 
 Możliwość dodatkowych zdobień (za dodatkową opłatą): 

 Zmiana koloru dachu i ściany bocznej, na żądanie klienta, według mapy kolorów. Podstawowym kolorem ścian 
bocznych jest szczotkowane aluminium, kolor dachu jest szary. Możliwość wyboru spośród 12 kolorów. 
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Wyposażenie i budowa „ART RELIC PROFESSIONAL” WC 

 Centralna elektronika sterująca i kontrolna: 

 Elektroniczny czytnik monet, rejestracja wrzuconych pieniędzy i ciekłokrystaliczny wyświetlacz dochodów  
w pomieszczeniu obsługi. 

 Główne cechy działania mogą być zmienione (regulowane parametry). 

 Kontrola ciśnienia wody (jeśli jest nie odpowiednie, korzystanie jest niemożliwe). 

 Kontrola napięcia sieciowego (jeśli jest nie odpowiednie, korzystanie jest niemożliwe). 

 Wbudowany moduł wysyłania wiadomości SMS o nieprawidłowym działaniu toalety. 

 Możliwość wysyłania SMS, aby rozpocząć lub zakończyć operację. 

 Zakaz automatycznego otwierania po wysłaniu SMS-a, aby zatrzymać operację. 

 Możliwość wysyłania dziennego raportu zaktualizowanego stanu licznika przychodów poprzez wysłanie SMS-a  
(w określonym czasie) 

 Sprawdzanie obecności w pomieszczeniu użytkownika. 

 Sygnalizator w przypadku połączenia alarmowego i niewłaściwego wykorzystania (np. nadużycia). 

 Możliwość zakazu korzystania nocą. 

 System czyszczenia podłogi oraz muszli. 
 Dane wyświetlane na panelu informacyjnym podają informacje dla użytkownika na temat wykorzystania i innego statusu 

działania toalety. 
 Automatyczne otwieranie drzwi pomieszczenia użytkownika (również w przypadku przerwy w dostawie energii z jednostki 

awaryjnego zasilania) i przyciskiem otwierania drzwi w przypadku swobodnego korzystania (w przypadku programów). 
 Zasilanie awaryjne z akumulatorem. 
 Oświetlenie: 

 Oświetlenie wewnątrz. 

 Oświetlenie pomieszczenia obsługi. 

 Oświetlenie awaryjne pomieszczenia użytkownika z awaryjnego zasilania. 

 Oświetlenie zewnętrzne po zmierzchu. 
 Ogrzewanie: 

 Wbudowane ogrzewanie podłogowe i ogrzewanie progu z kontrolą termostatem. 

 Pomieszczenia użytkownika i obsługi są ogrzewane gorącym powietrzem z wbudowanej dmuchawy o wysokiej mocy. 

 Uzupełnienie ochrony przed mrozem urządzeń pomieszczenia obsługi z ogrzewaniem elektrycznym. 

 Ogrzewanie dachu przed mrozem i śniegiem, obejmujące lej wentylacyjny. 
 Automatyczna wentylacja. 
 Gniazdko elektryczne w pomieszczeniu obsługi. 
 Możliwy pobór wody w pomieszczeniu obsługi (do czyszczenia). 
 2 zamki bezpieczeństwa na drzwiach pomieszczenia obsługi. 
 Przycisk awaryjny, umieszczony blisko podłogi, co pozwala również na włączenie osobom niepełnosprawnym (na ścianie 

bocznej). 
 Awaryjne, mechaniczne otwieranie skrzydeł drzwi w pomieszczeniach użytkownika i obsługi. 
 Korzystanie z toalety: 

 Toaleta ze stali nierdzewnej dla osób niepełnosprawnych z przybliżonym włącznikiem spłukiwania spłuczki. 

 Gdy użytkownik wchodzi do toalety, toaleta jest odświeżona, kontrolowana przez zawór magnetyczny. 

 Kiedy użytkownik opuszcza toaletę, toaleta jest spłukiwana, sterowana zaworem magnetycznym. 

 Możliwość zablokowania muszli klozetowej (zakaz stosowania w przypadku blokady). 

 Opcjonalnie dozownik dezynfekcyjny do sterylizacji deski sedesowej (za dodatkową opłatą). 

 Ssanie zapachu z muszli klozetowej. 
 Poręcze/uchwyty: 

 Zamontowana poręcz, zawierająca zarówno poziomą i pionową część po lewej stronie WC. 

 Składanie poręczy na prawej stronie WC (stojąc naprzeciwko toalety). 
 Automatyczny dozownik papieru toaletowego, możliwy do dosięgnięcia przez osoby niepełnosprawne. 
 Zamknięty pojemnik ze stali nierdzewnej na odpady (opróżniany przez obsługę). 
 Lustro ze stali nierdzewnej nad umywalką. 
 Wbudowane urządzenia ze stali nierdzewnej do mycia rąk z dozownikiem mydła, suszarka do rąk, pojemnościowy przycisk, 

podłokietnik i miejsce na nogi niepełnosprawnych. 
 Strefa obrotu 1 700 mm dla niepełnosprawnych w pomieszczeniu użytkownika. 
 Współczynnik K ścian z 100 mm izolacją cieplną: 0.278 W/m2K 
 Współczynnik K dachu: 0.216 W/m2K 
 Możliwość montażu stacji przewijania niemowląt (za dodatkową opłatą). 
 Możliwość montażu tablicy reklamowej na zewnętrznej stronie WC (za dodatkową opłatą). 
 Budowa: 

 Rama: konstrukcja stalowa ze stali nierdzewnej ze spawanymi wiązaniami. 

 Podłoga: wykonana z prążkowanych płytek ze stali nierdzewnej, z wpustem ze stali nierdzewnej. 

 Boczne ściany: 3 mm aluminiowa konstrukcja wielowarstwowa z polietylenu wewnątrz i na zewnątrz. Jeden kolor foli 
dekoracyjnej jest zamieszczony na bocznych ścianach toalety. Między warstwami płyt pośrednich 100 mm syntetycznej 
izolacji cieplnej z wełny mineralnej. 

 Dach: płyta z włókna szklanego, izolacja z wełny mineralnej. 
 Możliwość dodatkowych zdobień (za dodatkową opłatą): 

 Zmiana koloru dachu i ściany bocznej, jak na żądanie klienta, według mapy kolorów. Podstawowym kolorem ścian 
bocznych i dachu jest zielony. Możliwość wyboru spośród 12 kolorów. 
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