ZENZO TOILETS

SPECIALIST I FUNKTIONELLE TOILETBYGNINGER,
SELVRENSENDE TOILETTER, WC CONTAINERE,
TOILETKABINER, URINALER, ENKLE TOILETSYSTEMER OG RENOVERING AF EKSISTERENDE
TOILETBYGNINGER
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ZENZO TOILETS
SPECIALIST I TOILETBYGNINGER
ZENZO TOILETS er specialist i funktionelle toiletløsninger og har gennem snart 20 år leveret alt lige fra små enkle
toiletter til de mest avancerede selvrengørende toiletbygninger. Vi har et stort udvalg af standard toiletbygninger og
fuldautomatiske toiletbygninger.
Vores toiletbygninger er velegnede, der hvor de skal tilpasses omgivelserne i det ydre design. Når der skal tages
hensyn til historiske bygninger eller moderne nybyggerier, arbejder vi sammen med arkitekter, for at skabe den bedste
og smukkeste løsning.
I ZENZO TOILETS stræber vi altid efter at nå den bedste toiletløsning for kunden. Kvalitet, funktionalitet og design
er vigtige udgangspunkter.
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ZENZO TOILETS ER LEVERANDØR TIL
BaneDanmark
Beredskabsstyrelsen
Brøndby Kommune
Clear Channel
Dragør Kommune
Esbjerg kommune
Faxe Kommune
Fredensborg Kommune
Frederikshavn Kommune
Gladsaxe Kommune
Halsnæs Kommune
Ikast-Brande Kommune
Kalundborg Kommune
Københavns Kommune
Kolding Kommune

Middelfart Kommune
Morsø Kommune
Naturstyrelsen
Nordfyns Kommune
Ringkøbing-Skjern
Kommune
Roskilde Kommune
Slagelse Kommune
Silkeborg Kommune
Sønderborg Kommune
Thisted Kommune
Vordingborg Kommune
Aabenraa Kommune
Aalborg Kommune
Aarhus Letbane

I CITY, CENTRUM
ELLER BARE INDE I BYEN
Ved indretningen af et godt byrum spiller mange faktorer ind. En af de vigtigste er let adgang til rene og behagelige
toiletter. Toiletter der også gerne bidrager til et smukt byrum ved enten at være markante eller diskrete i deres ydre
design. Det indre skal være robust og nemt at rengøre og have høj modstandsdygtighed over for hærværk.
Vi synes det er vigtigt at toiletbygningernes design harmonerer med miljøet omkring. Derfor samarbejder vi gerne
med arkitekter i designprocessen og i valget af materialer. Vi lægger vægt på at alle tekniske installationer er skjult
for brugerne og at indretningen af handicaptoiletter tager udgangspunkt i gældende bygningsreglementer.

BRÆDSTRUP

ESBJERG
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TOILETTET
GØR SELV RENT
Fremtidens toiletter bliver mere
og mere automatiserede. De sørger
selv for at holde sige rene og indbydende for brugerne. Flere af
ZENZO TOILETS toiletløsninger
kan gøres selvrengørende.
Rengøring af toiletstole, sæder
og gulvet sker automatisk og alle
funktioner med sæbe, vand og
håndtørring er sensorstyret.
Efter hvert besøg renses toilettets
wc-bræt og gulvet.
Alt foregår automatisk og toilettet
styres af en central computer, som
rapporterer selv det mindste problem
til driftspersonalet. Så kan det vist
ikke blive nemmere.

BRØNSHØJ
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SILKEBORG

EN TUR PÅ HAVNEN
ELLER I PARKEN
Mulighederne for en moderne og funktionelt toiletbygning til parker og havne er mange. Det kan være fra den helt enkle
løsning med en mindre bygning, som fungerer uden kloaktilslutning og el, til en større fuldautomatisk bygning.
I alle tilfælde fokuserer ZENZO TOILETS på robuste og hærværksikre materialer, som sikrer at toiletterne er yderst driftssikre. Toiletbygningernes design kan tilpasse alle miljøer, så de altid falder ind i omgivelserne.
Eller måske skal bygningen være så markant, at den er nem at finde og sikker at benytte.

ROSKILDE
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KLOVBORG

ESBJERG

STANDARDLØSNING MED FARVEDE PANELER

STANDARDLØSNING MED SEPCIALFARVET DØR

INTERIØR GRÅSTEN
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TOILETBYGNING MED SEDUMTAG VED GRÅSTEN SLOT

PÅ STRANDEN
ELLER HELT UDE I SKOVEN
Når den danske sommer viser sig fra den milde og solrige side kommer der pludselig meget liv på strandene. Også
trafikken i skovene øges, når foråret fremtryller anemoner og lyst bøgeløv. Resten af året er der masser af motionsløbere,
cyklister, folk der lufter hunde eller bare vil gå en tur, der benytter sig af faciliteterne.
ZENZO TOILETS har flere toiletbygninger, som fungerer uden adgang til kloak og rindende vand, uden at det ændrer
brugeres oplevelse af, at det er et velfungerende og hygiejnisk toilet. Vi har også toiletbygninger til rindende vand og
kloak, som i det ydre design falder smukt ind i de naturlige omgivelser.

HASMARK

SØNDERBORG
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AMAGER

NR. DJURS

HÆRVÆRKSSIKRET INTERIØR
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SKAGEN

MOBILE OG MEGET
HURTIGT INSTALLERET
Når en større og permanent toiletløsning ikke er behovet, kan toiletkabiner eller en toiletcontainere være et godt bud.
De kan nemt transporteres, installeres og stadig være både komfortable og hygiejniske.
Både kabiner og containere fås i flere størrelser og er indrettet med helt almindeligt interiør til brug hele året. Kabinerne
kan beklædes med facadepaneler og tag. Toiletcontainere kan males eller beklædes med træ, så de falder godt ind i
det omkringliggende miljø.

CONTAINER MED TRÆBEKLÆDNING

T500
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TRÆBEKLÆDT KABINE I KOLDING

CLASSIC

MED TANK

MED
KLOAKTILSLUTNING
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DENNE BROCHURE ER TIL DIN INSPIRATION OG
VISER BARE ET UDVALG AF ZENZO TOILETS’
STORE SORTIMENT.
GÅ IND PÅ WWW.ZENZOTOILETS.DK OG SE MERE,
ELLER RING TIL OS PÅ 70 27 19 80 OG HØR OM
ALT DET VI KAN.
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