
GREENLINE 
Offentlig miljøtoalett



Greenline – Offentlig toalett uten 

tilgang til strøm, vann og avløp

Et offentlig toalett beregnet for frilufts- og landskapsmiljøer uten 

tilgang til strøm, vann og avløp. Toalettet er drevet av 

vakuumteknologi og er utstyrt med solceller på taket og en 

septiktank som tømmes ved slamsuging. Med et lukket 

kloakkanlegg og ved bruk av solenergi gjør det ikke store inngrep 

i natur og landskap.

Greenline er tilgjengelig med en eller to toalettrom, men andre 

varianter er også mulig. Begge modellene er tilpasset 

funksjonshemmede (Universell Utforming). Toaletthuset kan 

plasseres nesten hvor som helst og er spesielt populær på 

badeplasser, nasjonalparker, uteområder og andre følsomme 

steder med mange besøkende.

Ved helårsdrift behøver toaletthuset å isoleres og varmes, dette 

krever tilkobling av strøm.



Solceller og integrert tank minimerer 

fotavtrykket

Solceller

For toaletthus med ett toalettrom: 
1-roms solcellepanel 140 W, batterikapasitet 2 x 200 Ah.

For toaletthus med to toalettrom: 
2-roms solcellepanel 2 x140 W, batterikapasitet 2 x 200 

Ah

Standardtankar i glassfiber

For toaletthus med ett toalettrom: 
Vann 1 000 liter, septik 2 000 liter

For toaletthus med to toalettrom: 
Vann 1 500 liter, septik 2 500 liter

Det er også mulig å koble til eksterne tanker ved behov, 

tanken fremskaffes av bestilleren.



Campingplasser

Badestrandområder

Naturområder

Idrettsområder & 

golfbaner

EndeholdeplasserSmåbåthavner

Parker

Rasteplasser Bobilplasser

Et toalett tilrettelagt for offentlige miljøer



Tre standardløsningar
- Andre varianter er også mulig

GL100 GL110 Sjåførtoalett

• Inneholder HWC og servicerom

• Huset har solcellepanel, 

vakuumpumpe, vanntank ca: 1000 

L, septiktank ca: 2000 L

• Totalvikt: 1980 kg

• Inneholder HWC, WC og servicerom

• Huset har solcellepanel, 

vakuumpumpe, vanntank ca: 1500 L, 

septiktank ca: 2500 L

• Totalvikt: 2350 kg

• Inneholder to WC og servicerom

• Huset har solcellepanel, 

vakuumpumpe, vanntank ca: 1000 

L, septiktank ca: 2000 L

• Totalvikt: 1980 kg



Teknisk

Innvendig laminatkledde vegger. Utvendig liggende trepanel

Vegger og fasade

Standard saltak i glassfiber med integrert solcellepanel. 

Tak

Standardtoalett i porselen, JETS Ultima vakuumsystem 12V. Vannforbruk per spyling ca: 0,6 

liter.

Toalett

Innvendig belysning 6 - Nova LED 0,5 W med bevegelsessensor.

Belysning

Vedlikeholdsfrie glassfiberdører. 

Dører



Tilvalg

Installert EL 230V (sikringsskap etc.)

Montert vask med kaldt vann

Isolering i vegger, gulv og tak

Varmtvannsbereder 30 liter inkl. rør

Kanalvarmer inklusive filter, vifte og rør

Utebelysning (lyslist under takfot)

Beis i valgfri farge

Toaletter i rustfritt stål

Pakke med speil, avfallskurv og toalettrullholder

Lakkerte dører i vaglfri RAL

Nayax kortbetaling

SMS-åpning av dører HWC/ WC

Selvregulerende varmekabel i tank

Tidlåsning av dører for HWC/ WC

Antibak dispenser, rustfri

Tankovervåkning for septiktank med alarm på e-post

Nedfellbart stellebord

Latrintømming for bobil



Kontakt oss for mer informasjon

Roger Karlsen

Salgssjef

roger@danfo.no

995 64 491

Vidar Edvardsen

Daglig leder

vidar@danfo.no

477 19 030
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