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Na PUBLIRÁDIO, ao criarmos o Departamento de Mobiliário Urbano,
assentámos na experiência adquirida ao longo de 25 anos no
mercado da Publicidade Exterior e estabelecemos uma parceria
de colaboração com o mais prestigiado fabricante deste tipo
de produtos em Espanha, a PRIMUR.
O nosso parceiro, do qual somos representantes exclusivos
para todo o território português, está integrado num dos maiores
grupos económicos espanhóis, a Corporação Empresarial ONCE.
Tanto na PUBLIRÁDIO como na PRIMUR, ao equiparmos
uma cidade tratamos de apetrechá-la com produtos de qualidade.
Asseguramo-nos de que os nossos projectos se enquadram
perfeitamente no ambiente envolvente e que permitem uma
interacção com quem habita o espaço citadino.
O nosso objectivo é que o cidadão entenda como suas,
todas as obras que realizamos em parceria com a PRIMUR,
e se sinta parte integrante delas.
O crescimento das cidades leva a que haja cada vez mais
espaços, onde o mobiliário urbano é uma peça essencial.
Na PUBLIRÁDIO e na PRIMUR, estamos cientes dessa realidade
e por isso, analisamos todas as possibilidades e oferecemos
soluções integrais para qualquer habitat, pensando na sua
utilidade, segurança e comodidade.
Os ambientes urbanos são de uso público e, portanto, há que
colocá-los ao serviço do cidadão.
Oferecemos assim uma ampla gama de casas de banho públicas,
em versões normais ou adaptadas a pessoas com incapacidade
física, de grande durabilidade e desenho cuidado,
facilmente integráveis em qualquer ambiente.
É nesta perspectiva, que a PUBLIRÁDIO procura estender a todo
o território português, uma nova forma de estar e entender
a cidade, com realizações de grande modernidade, conforto,
higiene e segurança.

NÓS VIVEMOS A CIDADE...
			
e embelezamo-la...

MODELO
Casa de Banho » FUTURA

CARACTERÍSTICAS
» Casa de banho pública, com controlo de acesso automático
com porta magnética.
» Cobertura plana, dotada de clarabóia abobadada para entrada
de luz natural e sistema de ventilação.
» Tempo limite de uso, com piloto indicador interior e alarme acústico.
» Equipamento sanitário com acessórios para permitir a utilização
por pessoas fisicamente diminuídas.
» Está equipada com sanita que integra sistema de limpeza
automática do assento.
» Dispensador de folhas de papel higiénico com sistema anti-vandalismo.
» Espelho anti-vandalismo sobre o lava-mãos.
» Secador de mãos e dispensador de sabão integrados no sistema
lava-mãos, com funcionamento através de sensor de proximidade.
» Sob o pavimento encontra-se instalado um tubo aspersor em todo
o perímetro, para limpeza depois de cada uso.
» Relógios programadores para limitação horária de uso.
» Modelo com possibilidade de incorporar painéis publicitários.

MODELO
Casa de Banho » HEXAGONAL

CARACTERÍSTICAS
» Cabina WC de construção em monobloco e configuração HEXAGONAL.
» Cobertura formada por uma cúpula com remate ornamental
de estilo histórico.
» Equipamento sanitário com acessórios para permitir o uso perfeito
por parte de pessoas com limitações físicas.
» Controlo de acesso automático: mediante moeda; banda magnética
ou botão.
» Dispensador de folhas de papel higiénico encaixado e anti-vandalismo.
» Papeleira em aço inoxidável colocada pelo espaço interior para
acesso exclusivo.
» Espelho anti-vandalismo sobre o lavabo.
» Secador de mãos e saboneteira integrados no lavabo.
» Relógio programador para limitação horária de uso.
» Pavimento em chapa de aço inoxidável com perfuração anti-deslizante.
Sob o pavimento encontra-se um tudo aspersor para limpeza
automática da cuba sanitária depois de cada uso.
» Porta de acesso com fechadura eléctrica.
» Ventilação forçada mediante extractor de ar que se activa ao mesmo
tempo que a iluminação interior.
» Limpeza por água, com o lavatório embutido, de aço inoxidável
com funcionamento automático por sensor de proximidade.
» Cuba sanitária com limpeza automática do assento.

Casa de Banho
EURO

Casa de Banho » EURO

EURO » interior

EURO » vista de cima

EURO » vista de cima
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UNIVERSAL

Casa de Banho
STANDARD

Casa de Banho » UNIVERSAL

Casa de Banho » STANDARD

UNIVERSAL » vista de cima

STANDARD » manutenção

Casa de Banho
PRAIA

Casa de Banho
OÁSIS

Casa de Banho » PRAIA

Casa de Banho » OÁSIS

PRAIA » vista de cima

OÁSIS » vista de cima
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