 Tillgängligt för rullstolsburna
Gångväg mot entré: trottoar för fotgängare med lutning.
Entrédörr: automatiskt sidoskjutande dörrar med fritt utrymme framför, bakom och
innanför entrédörr. Dörrens passagebredd minst 84 m.
Receptionsdisk: receptionsdisk 126 cm hög.
Inomhusmiljö: på entréplan finns en rymlig lobby och reception. Härifrån kan man
nå kvällsrestaurangen och nattklubben. Via trappor eller hissar når man konferensen,
frukost-och lunchmatsal på plan 2 och rumsvåningarna.Via ett separat trapphus/hiss
kommer man till SPA-avdelningen och PAF-casinot.

Tillgängligt för synskadade
Gångväg mot entré: gångytan reserverad för fotgängare.
Entrédörr: automatiskt sidoskjutande glasdörrar med kontrastmarkering och
avvikande färgkontrast.
Receptionsdisk: synlig från entrén utan nivåskillnader med en stor röd matta som
ledstråk.
Inomhusmiljö: på entréplan finns en rymlig lobby och reception. Härifrån kan man
nå kvällsrestaurangen och nattklubben. Via trappor eller hissar når man konferensen,
frukost-och lunchmatsal på plan 2 och rumsvåningarna. Via ett separat trapphus/hiss
kommer man till SPA-avdelningen och PAF-casinot.

Tillgängligt för hörselskadade
Det finns ringklocka till receptionen.

Tillgängligt för astmatiker och allergiker
Djur är tillåtna utom i allergirummen.

 Handikapparkering
Parkering finns under tak, utan extra kostnad, intill Sittkoffs garaget samt på gatan
öster om hotellanläggningen  och i anslutning till utfart på Nygatan, intill sidoentré till
restaurangen.

Toaletter finns i anslutning till alla restauranger,  konferensen och nattklubben.

 Kundtoalett vid lunchrestaurang
● en dam och herrtoalett med visuell skylt på dörr
● kontrasterande dörr och inredning
● sensorstyrd blandare
● kan låses från insidan
● krok för kläder/väskor 160 cm

Handikapptoalett finns på plan 2 i anslutning till lunchmatsalen.

Handikappanpassad toalett
●
●
●
●
●
●
●
●
●

yta minst 230x180 cm
dörrbredd 90 cm
toalettsitthöjd minst 46 cm
stödhandtag på båda sidor
engreppsblandare
kan låses från insidan med en handrörelse
fritt manöverutrymme 125x150 cm
fritt utrymme på sidor av toalettstolen 60x70 cm
klädkrokar 158 cm höjd

Det finns två hissar, en från receptionen och en till bastu/poolområdet.

Tillgänglig hiss från receptionen
●
●
●
●
●
●
●

storlek 108x134 cm
dörrbredd 80 cm
automatisk skjutdörr eller försedd med dörröppningsautomatik
manöverpanel utanför hiss på 110 cm höjd
ledstång längs hissens kortvägg
nödtelefon och larm markerade taktilt och visuellt
visuell kommunikation med larmcentral/jourservice

Hotellets sviter brukar hyras ut som handikapprum. I sviten finns en hall, två rum
samt badrum. Badrummet har badkar och ett rymligt förrum.
På hotellet finns även några allergirum med dusch i badrummen.

