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Toilethuset egner sig specielt til natur, kultur og turistområder, hvor der kommer mange mennesker og 
der ønskes en æstetisk flot løsning, som falder naturligt ind i omgivelserne. Det er bygget til at modstå 
det danske klima og er sammensat af isolerede sandwichelementer belagt med træ efter kundens 
præference. Huset er bygget på en kraftig varmgalvaniseret stålramme med løftehuller til gaffeltruck.

Indersiden er lavet af glasfibervægge med skjult rørføring og væghængt inventar, som giver brugeren en Indersiden er lavet af glasfibervægge med skjult rørføring og væghængt inventar, som giver brugeren en 
følelse af renlighed og komfort. De glatte overflader gør samtidigt toilettet modstandsdygtigt overfor fugt 
og lugt, mens det forhindringsfrie gulv betyder, at toilettet kan rengøres hurtigt og effektivt.

Huset består af to toiletrum og et separat teknikrum. Der er indbyggede tanke til vand og spildevand samt 
et komplet Jets vakuumpumpesystem, som reducerer vandforbruget med op til 90% i forhold til et almin-
deligt vandskyllende toilet. Dette betyder, at huset kan klare helt op til 1500 besøg før tankene skal tøm-
mes. Huset leveres standard med vandvarmer, radiatorer, håndtørrer og LED lysbånd samt et indbygget mes. Huset leveres standard med vandvarmer, radiatorer, håndtørrer og LED lysbånd samt et indbygget 
tankmonitor system med sms-modul, som notificerer ejeren, når tankene er fulde.

Attraktiv toiletløsning med egen vandforsyning
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Hvis du vil vide mere, er du velkommen til at kontakte os. Vi er altid parate til et uforpligtende møde eller 
til at svare på dine spørgsmål og laver gerne en beskrivelse af en vogn udformet netop efter dine ønsker. 
Hos Scanvogn står vi altid parate til at opfylde dine behov, både under salget og når vognen står hos dig.  

Alle mål og vægte er uforbindende. Der tages forbehold for ændringer.

FACILITETER

1 stk urinal waterless
1 stk vakuum toilet
1 stk Madam poseholder 
1 stk Jumbo papirrulleholder 
2 stk små porcelænsvaske
2 stk tempostophaner 2 stk tempostophaner 
2 stk spejle 400 x 300 mm
3 stk dørpumper
2 stk bundhængte vinduer, mat glas (folie)
Bred teknikdør med 2 ekstra hængsler 

VVS / EL

Eltavle til 230 V / 16 A CEE indtag 
LED lysbånd i sort baldakin med sensorLED lysbånd i sort baldakin med sensor
2 stk udvendig LED lamper med sensor
1 stk JETS C200 vakuumarator 
1 stk gråvandstank 
1 stk 230 V vandpumpe 
1 stk 15 L vandvarmer 
1 stk 500 W radiator
1 stk 1200 L kloaktank1 stk 1200 L kloaktank
2 stk 400 L vandtanke
2 stk tankmålere med ultralydssendere + 
tankmonitorsystem + SMS modul 
Mekanisk ventilation fra toiletrum 

TEKNIK - MODEL 320
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