
AUTOMATA KÖZTÉRI ILLEMHELYEK
BELÉPTETŐ RENDSZEREK, NYILVÁNOS ILLEMHELY MODULOK

AUTÓPÁLYA PIHENŐHELYI ILLEMHELYEK BERENDEZÉSEI
FORGÓVILLÁS BELÉPTETŐK ÉS VANDÁLBIZTOS SZANITEREK

AUTOMATA NYILVÁNOS WC-K

Utcabútor jellegű, automatikus működésű köztéri WC -ink harmonikusan illeszkednek a modern 
városokba és parkokba. Mozgáskorlátozottak által is kényelmesen használhatóak. Felszereltségtől 
függően kommunikációs rendszerrel, valamint padló- és WC-mosó rendszerrel rendelkezhetnek.

BELÉPTETŐ RENDSZEREK, NYILVÁNOS ILLEMHELY MODULOK

Érmevizsgálóval ellátott beléptető rendszereink elhelyezhetők 
kültéren vagy beltéren. Lehetővé teszik egy, vagy akár több 
nyilvános WC helyiség fizetős beléptetését.

A nyilvános illemhely modulrendszer az automata köztéri 
illemhelyekhez hasonló funkciókat képes biztosítani a 
megrendelők által egyedileg tervezett WC-épületek számára.megrendelők által egyedileg tervezett WC-épületek számára.
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AUTÓPÁLYA PIHENŐHELYI ILLEMHELYEK BERENDEZÉSEI

Nagy tapasztalattal rendelkezünk az autópálya pihenőhelyeknél található nyilvános illemhelyek 
rozsdamentes acél, vandálbiztos berendezéseinek fejlesztésében, gyártásában.

FORGÓVILLÁS BELÉPTETŐK ÉS VANDÁLBIZTOS SZANITEREK

Nagy forgalmú, felszínen vagy föld alatt épített nyilvános 
illemhelyek fizetős beléptetésére forgóvillás beléptető kapuink 
nyújtanak megoldást. 

Vandálbiztos, rozsdamentes acél WC-csészéink, kézmosóink, 
mosdópultjaink, vizelde rendszereink, valamint épített 
WC-válaszfal rendszereink megtalálhatók pályaudvarokon, WC-válaszfal rendszereink megtalálhatók pályaudvarokon, 
állomásokon, sportcsarnokokban.



TERMÉKEINK

BK31021 BK31001 BK31011

BK11180 BK11210 BK11220 BK11010

BK09232 BK09225 BK09226 BK05483

BK05305 BK05302 BK05241 BK05266



TERMÉKEINK

BK08405 BKH4040145 BKH4010544

BK08022 BK08003 BK08301

BK08413 BK08414 BK08406 BK11342

BK05316 BK08393 BK08395



TERMÉKEINK

BK31021 Art Relic Professional, Téglalap alapú, automatikus működtetésű köztéri illemhely, padló-, és wc mosással
BK31001 Art Relic Automatic, Téglalap alapú, automatikus működtetésű köztéri illemhely
BK31011 Art Relic Basic, téglalap alapú basic vezérléssel szerelt, köztéri illemhely
BK11180 Érmés WC beléptető  és jegykiadó automata, fizetős beengedéshez, 16 féle érme elfogadására alkalmas érmevizsgálóval. 
     TFT kijelzővel, bel és kültérre, 12 V DC
BK11210 BK11210 Érmés, fizetős WC beléptető és beengedő egység, 3 önálló illemhelyhez, 16 féle érme elfogadására képes érmevizsgálóval, 
     hidraulikus nyílóajtó visszahúzókkal, ajtónyitás/zárás érzékelőkkel, kültérre, 230 V AC
BK11220 Érmés WC beléptető, fizetős beengedéshez, automata nyílóajtó mozgató egységgel, mágneszárral és 16 féle érme 
     elfogadására alkalmas érmevizsgálóval, 497x210x126mm, 230V AC
BK11010 Elektronikus érmevizsgálóval ellátott érme elfogadós vezérlőegység, 16 fajta érme megkülönböztetésére, 12 V DC
BK09232 Rm. egylábon álló kétirányú, forgóvillás, ejtőkaros fizetős, 16 féle érme elfogadására alkalmas érmevizsgálóval épített  
         jegykiadó beléptető kapu, TFT kijelzővel jobbos, beltéri kivitel. 230 V AC
BK09225 Rm. kétlábon álló kétirányú, forgóvillás, ejtőkaros fizetős, 16 féle érme elfogadására alkalmas érmevizsgálóval épített 
     beléptető kapu, TFT kijelzővel, beltérre. 230 V AC
BK09226 Racsnis kilépő-forgókereszt, egyirányú, erősített kivitel, átbújásgátló karokkal
BK05483 Rozsdamentes három körmedencés kézmosó, 3000x600x300mm
BK05305 Falba szerelhető mozgáskorlátozott higiéniai egység (kézmosó, szappanadagoló, kézszárító) egyedi vez., 230 V AC
BK05302 Falba süllyeszthető higiéniai egység (kézmosó, szappanadagoló, kézszárító kapacitív vez-el) egyedi vezérléssel
BK05241 BK05241 Falra szerelhető hegesztett körmedencés kézmosó zárt szifonburkolattal, leeresztőszeleppel, csaptelep nélkül
BK05266 Falra szerelhető vandálbiztos mosdó, kézmosó zárt szifonburkolattal, infrás csapteleppel,  rozsdamentes acél, 
     400x355x300 mm, szifonnal, leeresztőszeleppel
BK08405 WC modul, kapacitív érzékelővel működtethető
BKH4040145 EAST Falra szerelhető hátsó kifolyású WC rm. acélból, mozgássérülteknek, matt, ülőke nélkül, 700 mm kinyúlással
BKH4010544 EAST Falra szerelhető hátsó kifolyású WC rozsdamentes acélból, ülőke nélkül, matt
BK08022 Rm. padlón álló pissoir-vályú lecsavarozható ráccsal, takarólemezekkel, 1320 mm magassággal, 320 mm-es kinyúlással, 
         az Ön igényeire szabva
BK08003 Falra szerelhető 1200 mm-es pissoir-vályú hasított öblítőfejjel, felső vízbekötéssel, baloldali lefolyóval
BK08301 Falra szerelhető rozsdamentes piszoár, 700x365x340 mm, matt
BK08413 Rozsdamentes tükörrel ellátott falra szerelhető kézmosó egység, lefutóvezérléssel
BK08414 Rozsdamentes tükörrel ellátott falba építhető kézmosó egység, lefutóvezérléssel
BK08406 Falba süllyeszthető előlről nyitható beléptető és kijelző modul
BK11342 Beengedő modul nyilvános illemhelyhez (komplett, beépíthető), szerelő kerettel
BK05316 BK05316 Falba süllyeszthető rm. kézmosó modul, szappankifolyó, csapkifolyó, kézszárító, hátul elhelyezett hőlégbefúvóval
BK08393 R.m. mozgássérült WC modul, beépíthető, vízellátó egységgel, szervíztéri szekrénnyel
BK08395 R.m. WC modul mosó egységgel, beépíthető, vízellátó egységgel, szervíztéri szekrénnyel


