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OM DANFO AS 

• Markedsledende leverandør av totale toalettløsninger for offentlig miljø   

• Danfo AS ble stiftet i 1984 

• Hovedkontor og produksjon ligger i Nora, Sverige og ble dannet i 1969 

 - Datterselskap i Norge, Storbritannia, Danmark och Forente Arabiske Emirater 

• Fremste kundegrupper:  

• Kommuner  

• Fylkeskommuner 

• Statens Vegvesen 

• Forsvaret/hjemmevernet/hjelpeorganisasjoner  

•Arkitekter 

• Entreprenører 

• Utleieselskaper 

 

 

 



Danfo AS 2014-04 

ORGANISASJON 

Danfo Holding AB 
 

Danfo AB 

Danfo Ltd, Storbritannia Danfo ME Services, Dubai 

Danfo AS, Norge 

 

Zenzo Group, Danmark (agent) 
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VÅRE STYRKER 

• Totale toalettløsninger 

• Designet standard – kostnadseffektive, høykvalitative løsninger 

• Fleksibel konstruksjon og produksjon 

• Kundetilpassede løsninger 

• Vedlikehold og service 

• Smart og fleksibelt konsept 

• Solid økonomi 

• 45 års erfaring 
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PRODUKTER OG TJENESTER 

• Bytoaletter 

• MAPT – helautomatisk toalett 

• Rasteplasstoaletter 

• Toalettkabiner 

• Tømmertoaletter – uten behov for infrastruktur 

• Mannskapsvogner 

• Dusj og toalettvogner 

• Frittstående toaletter uten behov for vann, el og avløp 

• PACTO Hyttetoalett 

• Let In myntautomater 

• SaniRent – Service og renhold 

• Statuskontroll 

• Modulet - innbyggningstoalett for eksistrende bygg 
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BYTOALETTER 

• Vandalsikre offentlige toaletter i fleksible størrelser og fleksibelt utseende 

• Tilpassede toaletter med valgfri utforming og innhold 

• Kristiansand, Halden, Porsgrunn, Mandal, Tromsø, Hamar, Trondhiem 
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MAPT – MULTI AUTOMATIC PUBLIC TOILET 

• Helautomatisk funskjon med moderne design 

• Hygienisk toalettanlegg med minimalt av vedlikehold 

• Eksempler på leveringer: New York, London, Abu Dhabi, Rio de Janeiro 
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RASTEPLASSTOALETTER 

• Funksjonelle, vandalsikkre toalettanlegninger i fleksibel utforming og størrelse 

• Med eller uten tilkobling til vann, avløp og el 

• Rasteplasser, parker, naturområder 

• Mer enn 400 rasteplasser i Skandinavien 
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TOALETTKABINER 

• Frittstående kabiner for komfort og hygiene på avsidesliggende plasser 

• Flyttbare toaletter uten behov for vann og avløp 

• Byggeplasser, veiarbeid, gruver, kirkegårder, hjelpeorganisasjoner, rutebussholdeplasser, 

golfbaner, skianlegg 

• Et flertall kunder i Skandinavia, bland annet entreprenører og utleieselskap 
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LETTHUS PÅ HJUL 

• Generalimportør av Eurowagons letthus på hjul 

• Flyttbare vogner 

• Spisevogner, mannskapsvogner, beboelsesvogner, toalett- og dusjvogner, salgs- og   

spesialvogner, VIP vogner 

• Entreprenører, kommuner, yrkesskoler, utleieselskaper, skogsbruk, hjelpeorganisasjoner, 

militæret, politi og salgsbedrifter 
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TØMMERTOALETTER – uten behov for infrastruktur 

• Klassisk svenskt tømmerhus med moderne innredning 

• Leveres som en komplett byggesats i umalt kledning 

• Med et eller to toalettrom 

• Handikaptilpasset 

• Lukket avløpssystem med separat tank under bygget 

• Anbefalt på følsomme naturområder med mange besøkende, for eksempel nasjonalparker, 

turområder og naturreservat 
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FRITTSTÅENDE TOALETTER UTEN BEHOV  FOR VANN ELLER EL 

• Funksjonelle, frittstående toalettløsninger for alle miljøer, uansett temperatur og klima 

• Økt hygiene, mobilitet, lave driftskostnader, minimalt med vedlikehold 

• Bygg- og andre industrier, hjelpeorganisasjoner, militæret 

• Amerikanske militæret, kanadensiske militæret, Kobe by, Mekka, FN:s Development Agency 
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PACTO HYTTETOALETTET 

• Bruksvennlig økologisk toalett uten behov for el og vann 

• Overlegen hygiene, ingen direktekontakt med avfallet 

• For hytter eller hus uten tilgang på vann eller el 

• Tusentals fornøyde kunder siden 1969 
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LET IN MYNTAUTOMATER 

• Driftsikre elektronsike og mekaniske myntautomater for en eller flere valutaer, samt polletter 

• Forvandle en utgift til en inntekt, redusere skadegjørelse, subvensjonere vedlikehold 

• Restauranter, kjøpesenter, bensinstasjoner, togstasjoner  

• Danfos offentlige toaletter, flere ulike svenske kjeder - McDonalds, Willys, Max, Coop,          
Burger King, Sibylla, Rusta 
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SANIRENT 

• Totalløsninger for offentlige toaletter: 

– Leie, drift og vedlikehold av byggninger 

– Utdannet personal 

– Velutviklet vedlikeholdsprogram 

– Regelmessig oppfølgning 

• Kostnadseffektivt, forbedrede offenlige toaletter med økt levetid 

• Avtale med ca. 60 byer i Norge og Sverige 
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STATUSKONTROLL 

• Regelmessig kontroll av offentlige toaletter med kvalitetssertifisering 

• Forlenget levetid, bedre og mer tiltalende offentlige toaletter 

• Markedets eneste kvalitetssertifisering for offenlige toaletter 

• Statens Vegvesen og kommuner 
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MODULET INNBYGNINGSMODULER 

• Modulsystem for renovering av eksisterende toaletter og byggninger 

• Moderne og tiltalende toaletter uten behov for endring av infrastrukturen 

• Fullt utrustet vegg for en enklere prosess og forbedret driftsøkonomi 

• Byer, kjøpesenter, nærmere 100 kommuner i Skandinavia, England og Baltikum 
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PRODUKTER FOR ALLE MILJØER I HELE VERDEN 

Siden Danfo ble stiftet i 1969 har vi levert over 1000 toalettanlegg rundt om i hele verden. 

Det er vi stolte av! 


