Til Huset, haven, kolonihaven
og sommerhuset
Til Børnehaver, skoler, SFO
og andre institutioner
Til park, skov, strand og andre
oﬀentlige pladser og områder
Arbejdsvand og sikkerhedsbrusere.
Til byggepladsen, industri, landbrug og spulepladsen
Til svømmebade, havnebade
og andre badeanstalter
Til kirkegården, marinaen
og lystbådhavnen
Vælg den rigtige vandpost til det rigtige formål.
Vandposten skal kunne holde til at bruges på den placering den har. Der er meget forskel på, om den
står i en privat have, på en byggeplads eller ved en legeplads.
I det oﬀentlige rum vil den eks. blive udsat for ﬂere knubs og stød.I princippet er der 3 ting der
skal tages beslutning om
Hvad skal armaturet bruges til:
Oﬀentligt, privat, park, legeplads osv. Armaturer med oﬀentlig adgang skal være mere robuste end til
de private haver
Hvor skal armaturet monteres:
På en væg eller i jorden, på en terrasse eller en havnekaj, over en parkeringskælder.
Hvordan skal armaturet betjenes:
Alm. greb der drejes på, trykgreb uden dosering, trykgreb med dosering eller nøglegreb.På
oﬀentlige pladser, skoler, parker og idrætspladser skal inventaret være robust og skal modstå
knubs og stød.
Sikkerheden er væsentlig hvor der er børn der kan komme til skade.
Vore produkter til det oﬀentlige og halvoﬀentlige er udformet så der ikke er klemfælder og de er
udformet så man ikke umiddelbar kan få tandskader, kanterne er indadvendte.
Den passive sikkerhed er høj.Arbejdsvand
Vore arbejdsvandposte er kraftige standere med stor vandmængde.
De er meget robuste og har et greb som passe til en abejdshandske.I privat have må man regne
med at kunne have sine ting i fred, man kan prioritere design, frem for sikring mod misbrug og
hærværk.
I vores produkter til privat brug er det enkeltheden i det designet som er i centrum.Kirkegården er

et kapitel for sig. Her skal amaturene være robuste mod hærværk og stød. De skal kunnne betjenes
af svage hænder og samtidig være enkle i design og funktion.
Kirkegårdsvandposten er meget robust og er med sit kraftige greb let at betjene..

