A L AV O M O D U L A R A N D A L AV O T R O U G H S

O PAD R ÃO ALAVO

Quando o espaço é precioso e a eficiência energética uma
prioridade, este sistema de lavagem manual, modular e sem toque,
da Dolphin, oferece todas as respostas - rápido de instalar, fácil de
reabastecer e um prazer de usar.
Projetado com a colaboração de arquitetos, designers e clientes,
o Alavo usa a mais recente tecnologia - incluindo torneiras de
sensores de infravermelho, sistemas de sabão de espuma e
secadores de baixa velocidade - para economizar tempo, água,
energia, sabão, espaço e dinheiro. O seu sistema integrado
garante espaços asseados. Os designers ficam livres para dar
asas à sua imaginação e acrescentarem detalhes diferenciadores
ao espaço intervencionado.

O GOLFINHO HECTORS
Nativo da Nova Zelândia, Hectors é o
golfinho mais pequeno do mundo e também o
mais raro.
O número estimado de adultos ainda
existentes é de 55 animais. Esta espécie vive
em grupos de dois a oito golfinhos.
Alimentam-se tanto à superfície do oceano
como no fundo do mesmo.
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A integração de todas as funcionalidades, assim como o design
"plug and play" da Alavo garante uma minimização do tempo
gasto na instalação: é um ajuste natural em qualquer casa de
banho contemporânea. A sua manutenção e usabilidade é
excepcionalmente fácil.
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ALAVO

Á G UA

SAB ÃO

SECADOR

O sistema está desenhado para assegurar que

Dispensadores automáticos que libertam uma

Secadores de grande velocidade que permite

todo o sistema de água está completamente

quantidade pré-definida de sabão de espuma, ativado

secar as mãos em apenas 13 segundos.

acessível para futuras ações de manutenção,

pela passagem da mão pelo sensor.

bastando desbloquear as abas do espelho.
Pode ser abastecido com:
›

Circuito de circulação de água quente

›

Ponto de acesso para água quente

›

Válvulas termo estáticas TMV3

›

Fonte de alimentação de água fria singular

›

Sensor infravermelho, higiénico e fácil de
usar, cujo sensor se situa nas abas do

Depósito para 7 litros de sabão de espuma, cuja
duração é de 17.500 lavagens de mãos.

Utiliza até menos 70% de energia do que os
secadores de mãos convencionais.

Iluminação LED com sinal "Soap Low" (visível no

Liga a um sistema de condutores eléctricos

espelho) que acende dando indicação à equipa de

que passam pelo sistema, facilitando a

limpeza que brevemente será necessário abastecer

substituição ou o intercâmbio entre os

o depósito.

dispensadores de papel toalha, se necessário.

espelho. Permite uma poupança de água até
4

65%..
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C A R A C T ER ÍST ICA S
A DIC IO NA IS A L A V O
ILUMINAÇÃO

›

Fita de LED durável, energeticamente eficiente e
ecologicamente responsável, funciona em ambientes
extremante quentes ou frios.

›

A iluminação LED permite uma luminosidade elevada
mas com baixa voltagem, podendo ser ajustada à cor
ALAVO

que desejar.

VARIAÇÕES

›

O sistema está disponível para casas de banho com
vários pontos de lavagem de mãos seguidos ou para
um ponto único, com a versão "supaloo".

›

Um máximo de 8 pontos de lavagem podem ser
conectados entre si, ligando ao sistema eléctrico e de
água por apenas uma conexão para cada rede.

CONSUMÍVEIS

›

Toalhas de papel reabastecidas através do topo de
um dispensador (disponível em qualquer fornecedor
de artigos de limpeza).

›

Tanque de grandes dimensões, recarregável e que
garante até pelo menos 15.000 tiros de sabão.

›

O dispensador de toalhas de papel pode ser
intercalado com os secadores de mãos.

INTEGRAÇÃO

›

O sistema está desenhado para funcionar com
pontos de lavagem de 600, 750 ou 900mm.

›

As abas de espelho articuladas no sistema modular
têm 1000 mm de altura para garantir a segurança e
facilidade de uso pelas equipas de manutenção e

SISTEMA ELÉCTRICO

limpeza. Para o sistema Supaloo normalmente têm
800 mm de altura para permitir o acesso em

›

espaços restritos.
›

O sistema modular permite um espaço de
montagem simplificado, no entanto, existem várias
maneiras de o fazer funcionar com o seu espaço epor favor envie o seu pedido de informação para
info@dolphinsolutions.co.uk.
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Painel de controlo com disjuntores RCD que exigem

INSTALAÇÃO

›

apenas uma fonte de alimentação elétrica de entrada.
›

O sistema é composto por módulos inteiramente montados

MANUTENÇÃO

›

visita anual para regulação das válvulas de mistura TMV3

em fábrica, com todos os acessórios previamente aplicados.
A instalação é composta por passos simples:

Todos os transformadores, placas de circuito, e
controladores LED estão reunidos num único local. Todas

›

Colocação de réguas de metal na parede

as ligações são feitas através de um sistema de ligação

›

Pendurar o primeiro armário nas réguas de apoio e fixar à
parede

›

Pendurar e fixar de forma sequencial os restantes armários

›

Encaixar as abas dos espelhos

›

Efectuar as ligações eléctricas e de água.

"plug and play".

A manutenção do sistema é bastante reduzida, incluindo

›

A Dolphin disponibiliza um contrato de serviço para este
sistema.
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BANCADAS CONTÍNUAS DA ALAVO
COM BACIAS INTEGRADAS

T INA S

›

Bancada com bacias integradas de acabamento
continuo para facilitar a limpeza.

›

Bacias individuais

›

Painel frontal para esconder tubagens,
nomeadamente o cano de esgoto.

›

Desenhado para ser integrado no sistema ALAVO

MATERIAIS

ALAVO

Modular System com espaçamento de 900mm.

S I L E STO N E

›

Quartzo natural comprimido com resina de
polyester, o que lhe confere alta resistência ao
impacto.

›

Superfície não porosa que garante um acabamento
bastante resistente a manchas.

›

25 anos de garantia do produto.

›

Excepcional resistência à acção de produtos
químicos e riscos.

ALAVO SLIMLINE SQUARE BOX
VANITY TROUGH

›

Design minimalista de linhas rectas e
formato quadrangular.

através do uso de iões de prata.

›

Saídas de água visíveis.

›

Vasta gama de cores e acabamentos disponíveis.

›

›

Pode ser fornecido com splashbacks a condizer.

Painel frontal de formato quadrangular
cuja profundidade pode variar.

›

Funciona bem com ALAVO Modular
System.

›

Disponível com uma estrutura bacteriostática obtida

CORIAN

›

Compósito de minerais e resina acrílica, sólido,
não poroso, de aspecto homógeneo.

›

A solução perfeita.

›

Disponível numa vasta gama de cores.

›

Placas de estruturais de apoio em MDF,
resistentes à humidade.

›

Pode ser fornecido com splashbacks a condizer.
ALAVO HIDDEN WASTE DESIGNER
VANITY TROUGH

›

Desenhado com declive para escoamento de água
através de ranhuras contínuas.

›

Canal de esgoto interno cujo acesso é feito através
de painel amovível (do mesmo material que a
restante bancada).
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›

Painel frontal para esconder tubagens,
nomeadamente o cano de esgoto.

›

Desenhado para ser integrado com ALAVO
Modular System.
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Our Dolphin Alavo texture was inspired by the Hector’s Dolphin –
at just four feet long, the world’s smallest and rarest marine dolphin.
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