Dragør Kommune
Reklamefinansieret byudstyr
oplæg januar 2014

Oplæg til aftale på reklamefinansieret byudstyr
Option 1: Bestående byudstyr (videreføres) + ekstra udstyr med leje:
• 15 stk. nuværende læskærme Holscher model 1900
• 1 stk. automatisk offentligt søjle toilet model RETRO*
• kommunen foretager for egen regning fremføring og tilslutning af el, telefon, vand, kloak og
retablering af gadebelægning - og betaler eventuelle tilslutningsafgifter i relation hertil.
• kommunen betaler for forbrug af el, vand og vandafledning
• kommunen betaler årlig leje kr. 50.000 (2014 pris, indeksreguleres)
* renoveret RETRO søjletoilet, tilbydes med forbehold for tilgængelighed qua begrænset antal til rådighed

Option 2: Bestående byudstyr (videreføres) + sign.on fee
•15 stk. nuværende læskærme Holscher model 1900
• Sign-on fee ved kontraktunderskrift kr. 300.000

Option 3: Bestående byudstyr (videreføres) + ekstra læskærme
•15 stk. nuværende læskærme Holscher model 1900
• 5 stk. nye læskærme Holscher model 1660 2-fag

AFA JCDecaux as rengør og vedligeholder successivt byudstyret uden udgift for kommunen,
herunder typisk dagligt tilsyn af evt. offentligt automatisk søjle toilet.

Holscher model 1900

3-fag med bænk og infotavle

Holscher model 1660

2-fag med bænk og infotavle

Holscher buslæskærme
• Bærende elementer i specialbehandlet stål og pulverlakeret efter højeste rustbeskyttelses forskrifter
• Tag i valset stål
• Fender i valset galvaniseret og pulverlakeret stål
• Glasfelter i ekstrahærdet glas
• Integreret loftlys mulig
• Bænk i stål med isoleret sæde
• Dobbeltsidet bagbelyst reklamevitrine
• Skjulte kabelføringer
• Færdigt betonfundament, skjult under gadebelægning
• Samlet med specialfremstillede beslag, der videst muligt er skjulte
• Mulighed for integrering af Informationstavle med byvåben
model

fag

bredde mm

dybde mm

højde mm

1900

3-fag

3.910

1.900

2.440

1660

2-fag

2.622

1.660

2.622

RETRO automatisk søjle toilet
uddrag af specifikationer
SPECIFIKATIONER:
 Toiletkumme spules, børstes, desinficeres og lufttørres efter hvert besøg
 Skridsikkert gulv spules efter hvert besøg - efterladenskaber fjernes
 Integreret automatisk håndvask med vand, sæbe og lufttørring
 Friskluft ventilation
 Automatisk opvarmningssystem for konstant rumtemperatur
SIKKERHED:
 Gulvsensor registrerer tilstedeværelse i brug
 Dør lukker og låser når gulvsensor registrerer tilstedeværelse alt. efter 15 sek.
 Indvendig håndtag til manuel nødåbning
 Automatisk åbning af dør
 Automatisk rengøringsprocedure deaktiveres ved 4 kg eller mere på gulvet
 Alarm før automatisk døråbning efter 15 minutters tilstedeværelse
MATERIALER OG KOMFORT:
 Ydre skal i poleret fiberbeton
 Indervægge med specialbehandlet anti-graffiti behandling
 Gulv i specialbehandlet aluminium
 Brandsikker klasse M0 materiale
 Hærværkssikret spejlglas integreret i væggen
 Integreret ophæng til overtøj e.l.
 Affaldskurv

