
GREENLINE 
Offentlig miljötoalett



Greenline – Offentlig toalett utan 

tillgång till el, vatten och avlopp

En offentlig toalett som är avsett för frilufts- och landskapsmiljöer 

utan tillgång till el, vatten och avlopp. Toaletten drivs med 

vacuumteknologi och är utrustad med solceller på taket och en 

avfallstank som töms genom slamsugning. Med slutet 

avloppssystem och genom att använda solenergi gör den inga 

stora ingrepp i natur och landskap. 

Greenline kan fås med ett eller två toalettutrymmen, men andra 

varianter är också möjligt. Båda modellerna är anpassade för 

rörelsehindrade besökare. Den passar bra att placera nästan var 

som helst och är särskilt populär på badplatser och i 

nationalparker, friluftsområden och andra känsliga platser med 

många besökare. 

Vid användning året runt behöver byggnaden isoleras och 

värmas, detta kräver då inkoppling av el på vintern.



Solceller och tankar minimerar avtrycket

Solceller

För byggnad med ett toalettutrymme: 
1-rums solcellspanel 140 W, batterikapacitet 2 –

200 At.

För byggnad med två toalettutrymmen: 
2-rums solcellspanel 140 W x 2, batterikapacitet 2 x 

200 At.

Standardtankar i glasfiber

För byggnad med ett toalettutrymme: 
Färskvatten 1 000 liter, avloppsvatten 2 000 liter

För byggnad med två toalettutrymmen: 
Färskvatten 1 500 liter, avloppsvatten 2 500 liter

Det är även möjligt att koppla till externa tankar vid behov, 

dessa tillhandahålls då av beställaren.



Campingplatser

Strandområden

Naturområden

Idrottsområden & 

golfbanor

ÄndhållplatserSmåbåtshamnar

Parker

Rastplatser Ställplatser

En toalett anpassad för offentliga miljöer



Tre standardlösningar
- Andra varianter är också möjligt

GL100 GL110 Förartoalett

• Innehåller HWC och servicerum

• Huset har solcellspanel, 

vakuumpump, vattentank ca: 1000 

L, avloppstank ca: 2000 L

• Totalvikt: 1980 kg

• Innehåller HWC, WC och servicerum

• Huset har solcellspanel, 

vakuumpump, vattentank 1500 L, 

avloppstank 2500 L

• Totalvikt: 2350 kg

• Innehåller två WC och servicerum

• Huset har solcellspanel, 

vakuumpump, vattentank 1000 L, 

avloppstank 2000 L

• Totalvikt: 1980 kg



Det tekniska

Invändigt laminatbeklädda väggar. Utvändigt liggande träpanel

Väggar och fasad

Som standard sadeltak i glasfiber med integrerad solcellspanel. 

Tak

Standardtoalett i porslin, JETS Ultima vakuumsystem 12 V. Förbrukning per spolning cirka 

0,6 liter.

Toalett

Invändig belysning 6 - Nova LED 0,5 W med rörelsesensorer.

Belysning

Underhållsfria glasfiberdörrar. 

Dörrar



Tillval

Installerad EL 230V (säkringsbox etc.)

Monterad diskho med kallt vatten

Isolering i väggar, golv och tak

Varmvatten 30 liter inkl. rör

Kanalvärmare inklusive filter, fläkt och rör

Utomhusbelysning (ljuslist under takfot)

Bets i valfri färg

Toaletter i rostfritt stål

Paket med spegel, avfall och toalettrullehållare

Lackerade dörrar i valfri RAL

Nayax kortbetalning

SMS-öppning av dörrar HWC/ WC

Självreglerande värmekabel i tank

Tidslåsning av dörrar för HWC/ WC

Anitbac dispenser, rostfri

Tankövervakning för avfallstanker med larm på app/e-post

Skötbord nedfällbart

Latrintömning husbil



Kontakta oss för mer information

Tomas Pinni

Region Norr

Tomas.pinni@danfo.se

0587-861 06

Morgan Eriksson

Region Sydöst

Morgan.eriksson@danfo.se

0587-861 10

Jessica B. Karlsson

Region Sydväst

Jessica.b.karlsson@danfo.se

0587-861 03

Design Konstruktion Tillverkning Underhåll Tillgänglighet
Drift och tillsyn

Danfo - en partner i alla faser

TOALETTER FÖR ALLA MILJÖER 

I HELA VÄRLDEN
Sedan Danfo grundades 1969 finns våra toaletter över hela världen. Det är vi stolta över.

Danfo AB | Box 103 | 713 23 Nora | 0587 – 861 00

info@danfo.com | www.danfo.se


