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Åre, Sverige

Interiør med wc Örebro, Sverige



Interiør med septiktank Saltsjöbaden Golfklubb, Sverige

Nora Golfklubb, Sverige



TEKNISK BESKRIVELSE
– Konstruksjon
Fasade i formpresset board-plate med trestruktur, foringer og ytterhjørner i tre, i valgfri farge. Dør i samme materiale 
som vegger. Yttertak i glassfiberarmert plast med innfelt lys. 

– Utstyr
Komplett elinstallasjon for belysning og varme. 3-pol inntak for tilkobling til 1-fas 240V/16 A elinntak. Kabinene er 
utstyrt med jordfeilbryter. Håndvask med tappekran, papirkurv, toalettrullholder, kleskrok, speil, opptatt/ledig vrider og 
lås.

– Ventilasjon
Tallerkenventiler for til- og fra luft, selvventilasjon. Septiktanken har separat ventilasjon. 

– Modell med septiktank
Gulv og toalettstol er støpt i et stykke i sklisikker-mønstret glassfiberarmert polyester. 25 liters vanntank for håndvask. 
Septiktanken er produsert av rotasjonsstøpt plast som er varme/kulde bestandig. Tanken er en separat enhet, men er 
integrert i toaletthuset og har en kapasitet på 500 liter (ca. 1600 besøk) Vann og sanitærveske fylles på i septiktanken. 
Tømmes ved slamsuging. 

– Modell med WC
Gulvmontert WC i porselen. For tilkobling til avløpsnett Ø110 mm og trykkvann DN 15 (½’’). 

– Sanitærveske Luktfri
Sanitærvesken Luktfri, eller tilsvarende produkter, fjerner effektivt dårlig lukt samtidig som den bryter ned avfall på en 
naturlig måte. Den er godkjent at den svenske kjemikalieinspeksjonen, reg. nr. 3958. Virkestoffer: kaliumnitrat (42%)

NORDIC CLASSIC
– Toalettkabin med fasadepanel og tak
Nordic Classic er utstyrt med latrinetank for slamtømming eller med wc for tilkobling til vann- og avløpsnett.  
Med minimal oppstillingsareal og isolering for bruk året rundt, er den et populært toaletthus som passer i alle miljøer. 

Noen eksempler der Noridc Classic passer utmerket er: endeholdeplasser for busser, golfbaner, skianlegg/områder, 
bad- og campingplasser, idrettsanlegg, småbåthavner, friluftsområder, vandringsleder og parker.

Mål modell med WC   
Høyde med/uten tak  Bredde Dybde 
2700 mm/2350 mm 1250 mm 1420 mm 

Vekt  
410 kg   

Mål modell med septiktank   
Høyde med/uten tak  Bredde Dybde 
3000 mm/2650 mm 1250 mm 1490 mm 

Vekt  
430 kg   
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