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Bricktoilettet er en simpel og fleksibel toiletløsning, som kan bruges stort set overalt. Det er nemt at 
transportere og kan stables i flere lag. Det kan let flyttes med en truck, teleskoplæsser, palleløfter eller 
kran. Bricktoilettet findes indtil videre i to udgaver: et med kværntoilet og et med tanktoilet.

Bricktoilettet er bygget efter samme metode som vores vogne og har derfor en robust konstruktion. Det 
er udstyret med LED lysbånd, høj isolering og en radiator. På en byggeplads kan man med fordel placere 
flere enheder på forskellige lokationer, så de kommer tættere på medarbejderne.

Kværntoilettet byder på samme velkendte komfort som et toilet i hjemmet. Det fungerer som et Kværntoilettet byder på samme velkendte komfort som et toilet i hjemmet. Det fungerer som et 
almindeligt vandskyllende toilet, dog med en kværn for mere effektiv bortskaffelse af spildevand. 
Derudover har enheden en indbygget håndvask med lys samt en lille hylde.

På bagsiden af   enheden findes et teknikrum, som giver mulighed for nem tilslutning til el, vand og kloak. 
Teknikrummet gør samtidig enheden mere rengøringsvenlig og lettere at vedligeholde.

Lille toilet med stor fleksibilitet

BRICKTOILET - Kværntoilet
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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.  

MÅL / VÆGT

Udvendig: 2380 x 1300 x 1200 mm
Egenvægt: 310 kg
Kapacitet: 1 person

FACILITETER

Vandskyllende toilet med kværn
Håndvask, tempostophane, spejlHåndvask, tempostophane, spejl
Trucklommer i top og bund
4 løfteøjer til kran
3 klædekroge
Toiletpapirholder
Ventilation

VVS / EL

230 V - 16 A CEE indtag230 V - 16 A CEE indtag
230 V - 16 A CEE udtag
1 radiator
LED lysbånd
Eltavle

TEKNISK INFORMATION
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Bricktoilettet er en simpel og fleksibel toiletløsning, som kan bruges stort set overalt. Det er nemt at 
transportere og kan stables i flere lag. Det kan let flyttes med en truck, teleskoplæsser, palleløfter eller 
kran. Bricktoilettet findes indtil videre i to udgaver: et med kværntoilet og et med tanktoilet.

Bricktoilettet er bygget efter samme metode som vores vogne og har derfor en robust konstruktion. Det 
er udstyret med LED lysbånd, høj isolering og en radiator. På en byggeplads kan man med fordel placere 
flere enheder på forskellige lokationer, så de kommer tættere på medarbejderne.

Toilettet har en tankkapacitet på cirka 200 besøg og tømmes via udsugning. Vandstanderen kan Toilettet har en tankkapacitet på cirka 200 besøg og tømmes via udsugning. Vandstanderen kan 
indeholde 65 L og fungerer både som håndvask og skyllemekanisme til toilettet. Man skyller ved at hive i 
håndtaget på siden af toilettet. Tanken har et ventilationsrør for at fjerne lugten.

Briktoilettet kræver ingen vandtilslutning, og kan derfor fungere fint 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.

Lille toilet med stor fleksibilitet

BRICKTOILET - Tanktoilet
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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.  

MÅL / VÆGT

Udvendig: 2380 x 1300 x 1200 mm
Egenvægt: 310 kg
Kapacitet: 1 person

FACILITETER

Tanktoilet til 200 besøg
Vandstander med vask 65 LVandstander med vask 65 L
Trucklommer i top og bund
4 løfteøjer til kran
3 klædekroge
Toiletpapirholder
Ventilation

VVS / EL

230 V - 16 A CEE indtag230 V - 16 A CEE indtag
1 radiator
LED lysbånd
Eltavle

TEKNISK INFORMATION
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