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2i1 toiletvognen er en perfekt løsning, når der er behov for en simpel toiletløsning med plads til mere end 
én person. Dette er specielt en fordel, hvis der er behov for et herre- og dametoilet til events. Hvert 
toiletrum har ventilation og anvender LED lysbånd for et behageligt hvidt og energivenligt lys.

Vognen leveres i de fleste tilfælde med vandskyllende toiletter med kværn eller tanktoiletter. Er vandbe-
sparelse en vigtig faktor, kan der installeres vakuumtoiletter, som sparer op til 90% vand i forhold til et 
almindeligt toilet. Der kan desuden monteres udvendig urinal og håndvaske for at øge antallet af besøg, 
som kan håndteres på én gang.

2i1 toiletvognen anvendes ofte i forbindelse med renovering og byggeri samt til mindre udendørs events. 2i1 toiletvognen anvendes ofte i forbindelse med renovering og byggeri samt til mindre udendørs events. 
Med fire forskellige toilettyper, kan den let tilpasses til alle situationer. Den vejer kun 750 kg, så personer 
uden specielt kørekort har adgang til en let løsning, som dækker ethvert toiletbehov. Vognen kobles på et 
standard anhængertræk og kan stilles op og klargøres på få minutter. Dette gør det muligt at flytte vognen 
fra sted til sted hurtigt og effektivt uden noget besvær. Vognen er lavet af rengøringsvenlige og slidstærke 
materialer, som sparer tid på rengøring og vedligeholdelse.

2 toiletrum i 1 kompakt løsning

TOILETVOGN 2i1
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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.  

FACILITETER (Tanktoilet)

2 stk toilet med tank
2 stk håndvask med fodpumpe
2 stk 65 L vandstander
2 stk spejl 400 x 300 mm
2 stk vindue 510 x 410 mm
2 stk ventilation2 stk ventilation
2 stk gulvafløb
4 stk klædekroge
4 stk håndklædeholdere
2 stk toiletpapirholdere
2 stk vippetrin

VVS / EL (Tanktoilet)

230 V - 16 A CEE indtag230 V - 16 A CEE indtag
2 stk 500 W frostvagt
2 stk 150 L kloaktank
LED lysbånd & eltavle

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

MÅL / VÆGT

Udv: 2400 x 1850 x 2700 mm
Indv: 2296 x 1746 x 2100 mm
Egenvægt: 700 kg
Totalvægt: 750 kg
Kapacitet: 2 personer

FACILITETER (Toilet m. kværn)FACILITETER (Toilet m. kværn)

2 stk toilet med kværn
2 stk laminatbordplade
2 stk stålhåndvask
2 stk spejl 400 x 300 mm
2 stk vindue 510 x 410 mm
2 stk ventilation
2 stk gulvafløb2 stk gulvafløb
4 stk klædekroge
4 stk håndklædeholdere
2 stk jumbo toiletpapirholdere
2 stk vippetrin

VVS / EL (Toilet m. kværn)

230 V - 16 A CEE indtag
230 V - 16 A CEE udtag 230 V - 16 A CEE udtag 
2 stk 500 W frostvagt
1 stk 200 W frostvagt
15 L vandvarmer
LED lysbånd & eltavle

TEKNIK - MODEL 240 A / B
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