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Badmobilen er en perfekt løsning, når der er behov for et badeværelse på farten. Den leveres med 1, 2 
eller 3 separate badeværelser. Hvert rum indeholder en brusekabine, toilet med kværn og håndvask. 
Hvert rum er også udstyret med en fast bænk, radiator, vindue og elektrisk ventilation samt LED lysbånd.

Vognen har et separat teknikrum for hvert badeværelse, som beskytter elektronikken og giver brugeren et 
klart overblik. Dette gør det hurtigt at tilslutte vognen til ekstern el-, vand- og kloak. Dette gør også vognen 
lettere at servicere, så den kan holdes i brug med færre afbrydelser.

Badmobilen anvendes ofte i forbindelse med renovering og byggeri samt til større udendørs events. Badmobilen anvendes ofte i forbindelse med renovering og byggeri samt til større udendørs events. 
Vognen leveres i 3 forskellige størrelser. Den mindste model vejer kun 750 kg således, at personer uden 
specielt kørekort har adgang til en let løsning, som dækker ethvert sanitetsbehov.

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.

Mobilt bad og toilet i en simpel løsning
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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.  

TILVALG

Gulvvarme
Håndklædetørrer
Baldakine med lys

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

MÅL / VÆGT

Udv: 2400 / 4200 x 1850 / 2280 x 2700 mm
Indv: 2296 / 4096 x 1746 / 2176 x 2100 mm
Egenvægt: 600 / 950 kg
Totalvægt: 750 / 1300 kg
Kapacitet: 1 / 2 personer

FACILITETERFACILITETER

1 / 2 stk bruseniche
1 / 2 stk toilet med kværn 
1 / 2 stk stålvask & Spejl
1 / 2 stk omklædningsbænk
1 / 2 stk vindue 510 x 410 mm
4 / 8 stk klædekroge
2 / 4 stk håndklædeholdere2 / 4 stk håndklædeholdere
1 / 2 stk elektrisk ventilation
1 / 2 stk gulvafløb
1 stk vippetrin / 2 stk løse trapper

VVS / EL

400 V - 16 A CEE indtag
230 V - 16 A CEE udtag 
1 / 2 stk 500 W elradiator1 / 2 stk 500 W elradiator
1 / 2 stk 200 W frostvagt
1 / 2 stk 30 L vandvarmer
LED lysbånd
Eltavle 

TEKNIK - MODEL 240 / 420
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