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Åre

Interiör med WC Örebro



Interiör med latrintank Saltsjöbaden Golfklubb

Nora Golfklubb



TEKNISK BESKRIVNING
– Konstruktion
Fasad i formpressad board-skiva med trästruktur samt knutar och foder av trä i valfri färg. Dörr av samma material 
som väggar. Yttertak av glasfiberarmerad plast med infälld belysning. 

– Utrustning
Komplett elinstallation för belysning och värme. Elradiator ingår. Kabinerna är utrustade med jordfelsbrytare samt 
3-poligt intag för anslutning till 1-fas 240V/16 A elintag. Tvättställ med tappkran, papperskorg, toalettpappershållare, 
klädkrok, spegel, upptagetregel och lås. 

– Ventilation
Tallriksventiler för till- och frånluft, självdragsventilation. Latrintanken är ventilerad separat. 

– Modell med latrintank
Golv och toalettstol i ett stycke av halkskyddsmönstrad glasfiberarmerad polyester. 25 liter färskvattentank för hand-
tvätt. Latrintanken är tillverkad av rotationsgjuten plast som är beständig mot både kyla och värme. Tanken utgör en 
separat enhet men är integrerad i toaletthuset. Vatten och sanérvätska fylls på i latrintanken som har en kapacitet på 
500 liter (ca 1600 besök).Tömmes med slamsug. 

– Modell med WC
Golvmonterad WC i porslin. För anslutning till avloppsnät Ø110 mm och tryckvatten DN 15 (½’’). 

– Sanérvätska LuktFri
Sanérvätskan Luktfri, eller motsvarande produkt, avlägsnar effektivt dålig lukt samt bryter ner avfallet på ett naturligt 
sätt. Sanérvätskan Luktfri är godkänd av kemikalieinspektionen reg. nr. 3958. Verksamma beståndsdelar: kaliumnitrat 
(42%).
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NORDIC CLASSIC
– Toalettkabin med fasadpanel och tak
Nordic Classic är utrustad med latrintank för slamsugning eller med wc för anslutning till vatten- och avloppsnät. Med  
minimal uppställningsyta och isolering för användning året runt är den ett populärt toaletthus som passar i alla miljöer. 

Ändhållplatser för bussar, golfbanor, skidområden, bad- och campingplatser, idrottsanläggningar, småbåtshamnar, fri-
luftsområden, vandringsleder, parker och parkeringsplatser är några exempel på miljöer där Nordic Classic lämpar sig. 

Mått modell med WC   
Höjd med/utan tak Bredd Djup 
2700 mm/2350 mm 1250 mm 1420 mm 

Vikt  
410 kg   

Mått modell med latrintank   
Höjd med/utan tak Bredd Djup 
3000 mm/2650 mm 1250 mm 1490 mm 

Vikt  
430 kg   


