PORQUÊ ALAVO
A solução para os desafios de quem
projecta casas de banho públicas

CASAS DE BANHO PÚBLICAS TRADICIONAIS
E OS DESAFIOS A VENCER

>

Gostaria de melhorar a circulação da instalação sanitária?

>

Conseguem esconder-se as canalizações e ligações?

>

Como manter a zona entre a lavagem e a secagem de mãos
limpa e não escorregadia?

>

Como contrariar a aparência desorganizada dos acessórios
instalados na superfície

>

Como conciliar design e um processo de limpeza eficiente?

>

Existirão cuidados relativos à Saúde e Segurança, no que
concerne ao acesso às válvulas termostáticas de mistura?

CASE STUDY

ENCASTRAR: A RESOLUÇÃO DOS PROBLEMAS
Estação de Londres - central internacional com elevada frequência
 66.000 mil pessoas por semana visitam estas casas de banho.
3.43 milhões de pessoas ano.

ANTES

>

Muitos dos visitantes levavam consigo bagagens

>

Congestionamento na zona da saída devido à localização dos
secadores de mãos

>

Espaço não disponível na parede para dispensadores de sabão

DEPOIS

>

Lavagem e secagem de mãos na zona húmida

>

Secadores encastrados melhoraram substancialmente a
circulação e a segurança dos objectos pessoais

>

Torneiras e secadores de mãos com accionamento automático
por sensor reduzem risco de contaminação

ANTES

DEPOIS

SISTEMAS DE ENCASTRAR: OS DESAFIOS

>

Espaço para colocar os consumíveis

>

Acessibilidade para reposição de consumíveis

>

Acessibilidade para manutenção dos equipamentos

>

Avaria de ligações ocultas

>

Localização das ligações ocultas

ORGANIZAÇÃO ESPACIAL

>

Espaço necessário para montagem e utilização

>

Redução da área da casa de banho com racionalização da
funcionalidade do espaço

dos secadores de mãos

>

Melhoria da acessibilidade às zonas de manutenção

>

Redução do tempo de paragem de equipamento por falta de
manutenção

ALAVO TEM A RESPOSTA

>

Economia de espaço na zona de lavagem e secagem
das mãos permitindo libertar área para a zona de
circulação. No caso de instalações sanitárias com
elevada frequência, circulações generosas e bem
resolvidas são ainda mais importantes para um bom
funcionamento dos espaços.

ALAVO TEM A RESPOSTA

>

Kit de espelhos com sistema de montagem Plug and
Play.

>

Secadores de mãos, dispensadores de toalhas,
dispensadores de sabão e torneiras pré montados e
instalados no kit de espelhos

>

Economia de tempo para todos os intervenientes

ALAVO TEM A RESPOSTA

>

Armários modulares montados e testados em fábrica

>

Armários modulares com medidas variáveis,
permitindo que a zona de lavagem seja de 600mm,
750mm e 900mm

>

Supaloo – versão para lavatório individual com
diferentes tamanhos

>

Da parede vazia até à solução em perfeito
funcionamento num período de tempo mínimo

>

Os lavatórios da solução ALAVO podem ser produzidos
em vários materiais e diferentes estilos que asseguram
uma solução perfeitamente integrada e selada na
zona húmida

>

Apoio técnico e serviço de assistência técnica
disponível

ALAVO TEM A RESPOSTA

>

Uma única ligação eléctrica para todo o sistema

>

Torneiras com accionamento por infra vermelhos

>

Secadores de alta velocidade

>

Dispensadores de Toalhas

>

Dispensadores automáticos de sabão espuma
alimentados por um único depósito

>

Cabo de luzes LED branco (como opção pode ser
programável com controlador cores RGB)

>

Sinalética no espelho com retro iluminação por LED

>

Refill | Abastecer – luz de aviso para reposição de
consumíveis

>

Sensor de luz para economia de energia

BENEFÍCIOS PARA PROPRIETÁRIOS
E GESTORES

>

Rápido e eficaz efeito de melhoria de imagem

>

Diminuição de espaço necessário para casa de banho

>

Melhoria das condições de Segurança e Saúde por via
do fácil acesso para assistência técnica e manutenção

>

Fácil acesso às equipas de limpeza

>

Possibilidade de mudança de equipamentos
(dispensador de toalhas para secador de mãos)

>

Anulação ou redução ao mínimo da existência de
painéis de acesso

>

Redução do tempo necessário para remodelação

>

Redução dos tempos de manutenção

BENEFÍCIOS PARA PROJECTISTA

>

Utilização de projecto e detalhes técnicos em áreas
críticas da casa de banho, pré existentes e testadas
pelo fabricante do producto

>

Vários tamanhos de módulos disponíveis que
permitem que a zona de lavagem das mãos tenham
espaçamentos de 600, 750 ou 900mm

>

Supaloo – versão para lavatório individual com
diferentes tamanhos

>

Possibilidade de funcionamento com lavatórios
individuais ou lavatórios comuns

>

Possibilidade de escolha entre torneiras integradas
ou montadas na parede

>

Possibilidade de mudança de equipamentos
(dispensador de toalhas para secador de mãos)

>

Anulação ou redução ao mínimo da existência de
painéis de acesso

BENEFÍCIOS PARA CONSTRUTOR

>

Armários modulares de fácil montagem e
previamente testados

>

Fácil instalação plug and play com garantia de bom
funcionamento

>

Da parede vazia até à solução em perfeito
funcionamento num período de tempo mínimo

>

Redução de possibilidade de danos do
equipamentos em obra

BENEFÍCIOS PARA EQUIPA DE LIMPEZA

>

Espelhos de abertura horizontal equipados com
sistema de suportes a gás (pneumático) para fácil
abertura.

>

Fecho automático quando espelho está na vertical

>

Sistema de aviso visual no vidro do espelho sempre
que o reservatório do sabão ou recipiente do papel
estão próximos do acabarem

>

Redução de necessidade de limpeza ao mínimo
pela inexistência de exposição de ligações e
equipamentos à água e salpicos pelo utilizador

>

Acesso rápido a todo o equipamento

NOVOS DESENVOLVIMENTOS

FLOATING TAP
>

Todos os benefícios de um sistema de lavagem e
secagem de mãos integrado com torneira na base
do sistema

ESPELHO RETRO ILUMINADO
>

Quebra visual entre as posições de lavagem das
mãos

>

Redução da necessidade de iluminação geral da
zona dos lavatórios
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