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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.  

TOILET MED KVÆRN

Dette er vores standard toiletløsning, som anvendes i de fleste kontor-, mandskabs- og beboelsesvogne. 
Hvis vandbesparelse ikke er en vigtig faktor, fordi der findes tilslutning til ekstern vand og kloak på stedet, 
er dette den oftest anvendte toiletløsning i dag.

Toilettet virker som et normal toilet i hjemmet (dog med kværn for ekstra driftsikkerhed), og føles derfor Toilettet virker som et normal toilet i hjemmet (dog med kværn for ekstra driftsikkerhed), og føles derfor 
naturligt og behageligt. Vi leverer toilettet i stående og væghængt udgave samt med og uden synlig 
rørføring. Er rørføringen skjult bygges vognen med et teknikrum, således at toilettet let kan serviceres.

Toilettet anvendes også i vores badmobil, toiletvogn 2i1 og mellemstore toiletvogn (4-10 personer) til 
mindre events og renoveringsprojekter.

FORBRÆNDINGSTOILET

Forbrændingstoilettet er unikt, fordi det slet ikke bruger vand. Toilettet optager derfor mindre plads da Forbrændingstoilettet er unikt, fordi det slet ikke bruger vand. Toilettet optager derfor mindre plads da 
det, hverken har brug for vandtilførsel eller efterlader spildevand.

Toilettet fungere ved, at man indsætter en pose på samme måde, som et kaffefilter. Når man er færdig 
tænder man for toilettet, som derefter forbrænder indholdet ved 600 grader. Toilettet er lugtfrit og 
signalerer, når det skal tømmes efter cirka 100 besøg.

TOILETTYPER
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VAKUUMTOILET

Vakuumtoilettet giver under visse forhold store fordele i forhold til et almindeligt vandskyllende toilet med 
kværn. Det bruger kun 0,5 liter vand per skyl, hvilket giver det meget stor kapacitet på vand- og kloaktan-
ke. Vakuumpumpen er desuden stærkere og mere driftssikker end pumpen i en almindelig toiletkværn.

Vakuumtoilettet anvendes ofte til store festivaler, hvor det kan være en udfordring at vedholde et stabilt Vakuumtoilettet anvendes ofte til store festivaler, hvor det kan være en udfordring at vedholde et stabilt 
vandtryk gennem hele arrangementet. Uden et stabilt vandtryk tager det lang tid for et almindeligt toilet 
at blive klar til næste skyl. Med et vakuumtoilet kan man udnytte tankene til at skabe en buffer, således at 
toilettet altid er klar til brug, selv i meget pressede perioder.

Vakuumtoilettet anvendes også i pionervogne og mandskabsvogne til arbejdsopgaver, hvor der er Vakuumtoilettet anvendes også i pionervogne og mandskabsvogne til arbejdsopgaver, hvor der er 
begrænset vand til rådighed, for eksempel i forbindelse med skovbrug, jordarbejde, asfalt m.v. Under 
sådanne omstændigheder kan et vakuumtoilet køre udelukkende på solenergi, og giver derfor en høj grad 
af fleksibilitet.

TANKTOILET

Tanktoilettet er vores mest simple toiletløsning, men har på trods af dette en række fordele. Det har en Tanktoilettet er vores mest simple toiletløsning, men har på trods af dette en række fordele. Det har en 
tankkapacitet på omkring 200 besøg og leveres med en 65 L vandstander, der fungerer både som 
håndvask og skyllemekanisme. Toilettet Kræver ingen strøm, og kan derfor fungere som en selvstændig 
løsning.

På grund af toilettets opbygning kan det ikke blive stoppet og kræver derfor sjældent servicering. Det er 
desuden mindre modtageligt overfor frostskader, bortset fra hvis vandstanderen eller tanken er fuld. 
Tanken har et ventilationsrør for at fjerne lugten.

Toilettet anvendes oftest i vores kontor-, mandskabs- og små toiletvogne til byggepladser, Toilettet anvendes oftest i vores kontor-, mandskabs- og små toiletvogne til byggepladser, 
renoveringsprojekter og mindre events.
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