NORSU-WC
Tilapäiskäymälät viidelle työntekijälle tai viidelletoistatuhannelle
festivaalivieraalle - me huolehdimme, että hygieniajärjestelysi
toimivat ja käyttäjäsi ovat tyytyväisiä.
Suunnittelemme ja rakennamme toimivat ja siistit tilapäiset
saniteettiratkaisut, joilla varmistat tapahtumasi viihtyisyyden ja
tasokkaan ympäristöhuollon.
Kokeneen henkilökuntamme ammattitaito, sujuva yhteydenpito ja
monipuolinen tuotteistomme varmistavat, että pystymme
vastaamaan vaativienkin asiakkaittesi odotuksiin.
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Tilapäiskäymälät kaikkiin
tarpeisiin:
-

Työmaat
Messut
Yritystilaisuudet
Juhlatilaisuudet
Festivaalit
Kaupunkitapahtumat
Kulttuuri- ja
liikuntatapahtumat
- Viemärisaneerauskohteet.

HYVÄN HYGIENIAN MERKKI
Norsu-WC -merkki on lupaus hyvästä hygieniasta.

Rakentaminen ja saneeraus

Tuotteen harkitut yksityiskohdat kuten hyvä tuuletus tai
vaatekoukut ja ennen kaikkea yksiköiden hyvä huolto tekevät
välttämättömyydestä mukavuuden. Norsu-WC -käynnistä jää
hyvä mieli.
Resurssimme takaavat, että pystymme toimittamaan
tuotteet joustavasti ennen tapahtumaa ja hoitamaan ne
laadukkaasti tapahtuman aikana.

Rakennustyömaille ja saneerauskohteisiin toimitamme
talvimalliset, lämmitettävät toiletit. Pidämme säännöllisesti
huolta norsuvessojen hygieniasta ja siisteydestä niin sisältä
kuin ulkoa.

Tilapäiseen käyttöön
Norsu-WC on kemiallinen tilapäiskäymälä. Jätteet kerääntyvät säiliöön, johon lisätään saniteettikemikaalia. Keräyssäiliö tyhjennetään loka-autolla, käytön mukaan.
Norsu-WC sopii kohteisiin, joissa ei ole viemäröintimahdollisuutta, kuten juhliin ja tapahtumiin sekä saneeraus- ja
rakennustyömaille.

Käyttöönotto
Laadimme käyttökohteesta suunnitelman yhdessä
asiakkaamme kanssa, tarvittaessa vaikka paikan päällä.
Yksinkertaisimmillaan riittää kohteen määrittely ja mitoitus
puhelimitse.
Suunnitelmaa laadittaessa valitaan kohteeseen sopivat
Norsu-WC:t varusteineen, sijoituspaikat ja niiden opasteet
sekä toimitus-, huolto- ja tyhjennysaikataulut.
Järjestämme kaiken mikä on tarpeen halutun laadun ja
käyttäjäkokemuksen saavuttamiseksi.
Käytön jälkeen, mahdollista tapahtuman ympäristöraporttia
varten, toimitamme raportin kerätyn jätteen määrästä.

Festivaalit ja yritystapahtumat
Hyvä hygienia on itsestäänselvyys, joka siististi toteutettuna
jättää yritystapahtumasta viimeistellyn kuvan ja käyttäjälle
hyvän mielen.
Tapahtuman aikana pidämme erityistä huolta norsuvessojen
hygieniasta ja siisteydestä niin sisältä kuin ulkoa. Lisäksi
voimme hoitaa tapahtuman muun jätehuollon kuten
jäteastiat, siirtolavat ja puristimet.

Norsu-WC valikoimamme:
- Kesämalli
- Talvimalli
- Invamalli
- Pisuaarit
- Käsienpesupisteet
- Tapahtumien muu jätehuolto
- Siirtolavat, jätepuristimet, jäteastiat.
Kesämalli on Norsu-WC:n perusyksikkö. Käsienpesuun
yksikössä on desinfioivaa geeliä, istuinkansi on jousitettu.
Varustelutasoa voi kohentaa esimerkiksi käsienpesulaitteella,
telineillä käsihuuhteelle ja käsipyyhkeelle sekä roska-astialla.
Talvimallin perusvarusteita ovat lisäksi lattiamatto,
sisävalaistus ja infrapunalämmitin.
Invamallin varusteina ovat käsienpesulaite ja vesisäiliö sekä
geeli, apukahvat; istuinkansi on jousitettu. Myös invamalliin
voi lisätä telineet käsipyyhkeelle ja -huuhteelle sekä roskaastian.
Pisuaari on massatapahtumiin sopiva näppärä ja kevyt
yksikkö, jota käyttämään sopii neljä miestä kerralla.

Toimintatapamme
Toteutamme asiakkaillemme teknisesti ja taloudellisesti
kestäviä ratkaisuja.
Noudatamme tinkimättömästi asetettuja turvallisuus- ja
ympäristövelvoitteita. Pidämme siten huolta myös
asiakkaidemme maineesta.
Saat suuriinkin kohteisiin kaikki palvelut yhdeltä toimittajalta.
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Palvelukeskuksemme:

Pääkaupunkiseutu
Espoo ...........................
09
Länsi-Uusimaa
Lohja...........................
019
Hanko .........................
019
Itä-Uusimaa
Porvoo ........................
019
Loviisa.......................
040
Mäntsälä....................019

8553 0450
331 002
248 6713
575 2777
912 8117
643 408

Varsinais-Suomi
Kaarina ........................
02
Pirkanmaa ja Häme
Tervakoski.................019
Ylöjärvi.........................
03
Lahti .............................
03
Keski-Suomi
Jyväskylä...................014
Etelä-Savo
Mikkeli ....................0440

243 3666
766 622
3142 5900
875 7215
675 888

Etelä-Karjala
Lappeenranta..........050
Pohjois-Savo
Leppävirta................040
Pohjanmaa
Seinäjoki .....................06
Vaasa ...........................
06
Pohjois-Suomi
Rovaniemi ................050

400 7531
123 9944
414 4088
317 8090
343 0230

172 000

EEROLA-YHTIÖT OY, Läntinen teollisuuskatu 15 C, 02920 Espoo. Puh. (09) 855 30 40. www.eerolayhtiöt.fi
Palvelemme kiinteistö-, kunnallis- ja teollisuustekniikan ylläpitoa ja rakentamista. Teemme töitä, jotta kiinteistö-, kunnallisja teollisuustekniikka toimii niin kuin pitää, säilyttää arvonsa ja tuo viihtyisyyttä, toimivuutta ja lisäarvoa omistajilleen.

