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Attraktiv toiletløsning med
egen vandforsyning

TOILETHUS
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• 2 toiletrum plus et separat teknikrum
• Vakuumsystem som sparer 90% vand
• Tanke med kapacitet op til 1500 besøg
• Elegant, hygiejnisk og slidstærkt design
• Let at tilkoble, transportere og rengøre
• Falder naturligt ind i omgivelserne

HURTIGT
OVERBLIK
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Indersiden består af glasfibervægge med skjult rørføring og 
væghængt inventar, som giver brugeren en følelse af renlighed og 
komfort. De glatte overflader gør samtidigt toilettet modstands-
dygtigt overfor fugt og lugt. Det forhindringsfrie gulv betyder, at 
toilettet kan rengøres hurtigt og effektivt.

Toilethuset er bygget til at modstå det danske klima og er sammensat af isolerede 
sandwichelementer belagt med træ efter kundens præference. Huset er bygget på en 
kraftig varmgalvaniseret stålramme med løftehuller til gaffeltruck. Det egner sig specielt 
til natur, kultur og turistområder, hvor der kommer mange mennesker og der ønskes en 
æstetisk flot løsning, som falder naturligt ind i omgivelserne.

KONSTRUKTION
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PRAKTISK OG BRUGERVENLIGT

Det separate teknikrum giver ejeren et klart overblik og gør det let og 
hurtigt at tilslutte og kontrollere enheden. Det sikrer også uforstyrret 
adgang til tanke og elektronik, således at toilettet kan holdes i brug med 
færre afbrydelser. Toilettet har et indbygget tankmonitorsystem med 
sms-modul, som notificerer ejeren før, at tankene skal tømmes.

SELVSTÆNDIGT TOILET MED STOR KAPACITET

Huset består af to toiletrum og et separat teknikrum. Der er indbyggede tanke til 
vand og spildevand samt et komplet Jets vakuumpumpesystem, som reducerer 
vandforbruget med op til 90% i forhold til et almindeligt vandskyllende toilet. Dette 
betyder, at huset kan klare helt op til 1500 besøg før tankene skal tømmes. Huset 
leveres standard med vandvarmer, radiatorer, håndtørrer og LED lysbånd.

FACILITETER



Scanvogn A/S, Hovedvejen 50, DK-9850 Hirtshals  |  +45 98 97 72 00  |  info@scanvogn.dk  |  scanvogn.dk

FACILITETER

1 stk urinal waterless
1 stk vakuum toilet
1 stk Madam poseholder 
1 stk Jumbo papirrulleholder 
2 stk små porcelænsvaske
2 stk tempostophaner 
2 stk spejle 400 x 300 mm
3 stk dørpumper
2 stk bundhængte vinduer, mat glas (folie)
Bred teknikdør med 2 ekstra hængsler 

VVS / EL

Eltavle til 230 V / 16 A CEE indtag 
LED lysbånd i sort baldakin med sensor
2 stk udvendig LED lamper med sensor
1 stk JETS C200 vakuumarator 
1 stk gråvandstank 
1 stk 230 V vandpumpe 
1 stk 15 L vandvarmer 
1 stk 500 W radiator
1 stk 1200 L kloaktank
2 stk 400 L vandtanke
2 stk tankmålere med ultralydssendere + tankmo-
nitorsystem + SMS modul 
Mekanisk ventilation fra toiletrum 

TEKNIK

Alle mål og vægte er uforbindende. Der tages forbehold for ændringer.
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En af de største fordele ved en vogn fra Scanvogn 
er den høje grad af fleksibilitet i form af kundetil-
passede løsninger. Vi producerer selv hovedpar-
ten af alle komponenter og arbejder tæt sammen 
med vores leverandører for at udvikle dele, som 
optimerer kvalitet, design og funktionalitet.

Resultatet bliver, at Scanvogn kan tilbyde en bred 
vifte af attraktive konfigurationer indenfor sanitet, 
dekontaminering, beboelse, kontor og køkken, 
som opfylder de fleste af vores kunders behov. Vi 
tilstræber derfor altid at inddrage kunder i tegne-
processen for at opnå den største tilfredshed.

Scanvogn giver for eksempel kunden mulighed 
for at vælge mellem 4 forskellige toiletløsninger 
baseret på vandforbrug, indretning og komfort. 
Løsningerne inkluderer vandskyllende toilet med 
og uden kværn, vandbesparende vakuumtoilet, 
selvstændigt tanktoilet og forbrændingstoilet.

Størstedelen af Scanvogns vogne kan bygges til at 
være helt eller delvist selvforsynede med vand- og 
kloaktank, solceller, batterier og gas. Kapaciteten 
af vand, el og gas kan justeres efter behov. Vores 
mindste tanktoilet har for eksempel kapacitet til 
200 besøg, mens vores toilethus kan klare helt op 
til 1500 besøg før det skal tømmes.

MULIGHEDER



Scanvogn er Skandinaviens førende producent 
af mobile løsninger til bygge- og eventbranchen. 
Vores kerneprodukter består af mandskabs- og 
beboelsesvogne, kontor- og spisevogne, toilet- og 
badevogne samt specialløsninger til nødhjælpsor-
ganisationer, som opererer i fjerntliggende om-
råder, hvor der ikke findes tilstrækkelige sanitære 
og beboelsesmæssige faciliteter.

Scanvogns vigtigste kendetegn er kvalitet, fleksi-
bilitet og service. Det er vores vision at bidrage 
positivt til vores kunders succes ved at tilbyde løs-
ninger, som opfylder de krav til kvalitet, komfort 
og sikkerhed et moderne samfund stiller.

Vi er altid behjælpelige med at afdække og op-
fylde kundens behov, både under salget og når 
vognen står hos kunden. Dette afspejles i vores 
kundetilpassede løsninger, samt vores evne til at 
håndtere reparationer og levere reservedele.

Med over 20 års udvikling og innovation har Scan-
vogn erfaringen og kompetencen til at forvandle 
vores kunders ideer til funktionelle løsninger og 
levere produkter i højeste kvalitet.
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