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Toiletvognen til 16 personer er vores største toiletløsning. Den består af 16 separate toiletrum, som hver 
indeholder et toilet, håndvask, spejl, ventil til varm luft samt tekniklåge for lettere servicering. Vognen 
leveres med vandskyllende toiletter med kværn eller vandbesparende vakuumtoiletter.

Toiletvognen anvender "spanske" skillevægge og væghængte toiletter for hurtigere og mere effektiv 
rengøring. Den har et stilrent design, som giver en bedre følelse af rummelighed og komfort, selvom 
pladsen er begrænset. Vognen anvender LED lysbånd for et behageligt hvidt og energivenligt lys.

Da en festival, koncert eller andet arrangement løber over en meget kort periode, spiller pålidelige Da en festival, koncert eller andet arrangement løber over en meget kort periode, spiller pålidelige 
produkter en væsentlig rolle i arrangementets succes. For hvert ekstra minut folk skal stå i kø, tabes der 
omsætning. Vores toiletvogne er blevet testet til det yderste på Nordens største festivaler.

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.

Toiletløsning med maksimal kapacitet

TOILETVOGN 16P



2480

7300
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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.

MÅL / VÆGT

Udv: 7300 x 2480 x 2900 mm
Indv: 7196 x 2376 x 2100 mm
Egenvægt: 2800 kg
Totalvægt: 3000 kg
Kapacitet: 16 personer

FACILITETERFACILITETER

16 stk væghængte toiletter
16 stk indbygningshåndvaske
16 stk spejle 400 x 300 mm
16 stk ventiler til varm luft
16 stk toiletpapirholdere
16 stk tekniklåger
16 stk dørpumper16 stk dørpumper
16 stk udtrækningstrapper
32 stk håndklædeholdere
32 stk klædekroge
Spanske skillevægge

VVS / EL

230 V - 16 A CEE indtag 
Varmeblæser i teknikrumVarmeblæser i teknikrum
Udvendig taglys
LED lysbånd & eltavle

TEKNIK - MODEL 730 A
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