
Med søjlegangstag

Toiletbygning »Type 35«



Toiletbygning og »infoteria«, begge med søjlegangstag

Gulv er med hulkehl

Herre-toiletrum Loft er ført til kipToilet er handicapvenligt

▪ Hygiejnisk

▪ Rengøringsvenlig 

▪ Lang levetid

▪ Minimal vedligeholdelse

▪ Driftsøkonomisk

▪ Handicapvenlig

▪ Korrosionsbestandig

▪ Samlingsfri belægning

Bræddebeklædning, 1 på 2, sortmalet



Naturlig og rustik løsning
– handicapvenlig og driftsøkonomisk

 1. Toilet, standard
 2. Toilet med vandskyl, handicapvenlig, højde 480 mm
 3. Urinal, vandløs
 4. Håndvask, standard
 5. Håndvask/puslebord, GAP, handicapvenlig
 6. Rengøringsvask, GAP
 7. Toiletpapirholder
 8. Affaldskurv
 9. Håndservietholder
 10. Sæbedispenser
 11. Spejl, 400 x 500 mm
 12. Spejl, 500 x 1000 mm, handicapvenlig
 13. Støttehåndtag, handicapvenlig
 14. Tøjknager, 2 stk.
 15. El-vandvarmer
 16. Koldvandsarmatur, 3/4" 
 17. Ventilation
 18. Dør, indvendig
 19. Scan-Plast standard dør med karm 960 x 2050 mm, handicapvenlig
 20. Dørpumpe TS 93G EN 2-5
 21. Trækgreb, handicapvenlig
 22. El, ind
 23. El-tavle 
 24. Vand, ind
 25. Slangesaddel med slange
 26. Varmesystem
 27. Lampe tilkoblet afbryder
 28. Lampe tilkoblet skumringsrelæ
 29. Lampe tilkoblet bevægelsessensor
 30. Bræddebeklædning, 1 på 2, trykimprægneret
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Toiletbygning »Type 35« med søjlegangstag er en 
naturlig og rustik sanitetsløsning til naturområder, 
parker, anlæg, rastepladser, badestrande med blå 
flag m.m.
»Type 35« med søjlegangstag bliver typisk anvendt 
til offentlig toiletbygning.
Toiletbygningen opfylder de lovmæssige krav til 
handicapvenlighed. 

Besøgskapaciteten er 40 - 50 besøg pr. time.

Toiletbygningen er indrettet med 2 stk. toiletrum 
(dame/handicap og herre) og 1 stk. teknikrum.

Indvendigt fremtræder toiletbygningen med
glatte og ubrudte kompositflader, der er robuste, 
tætte og rengøringsvenlige. Udvendigt fremstår
bygningen standard med bræddebeklædning, 1 på 2, 
men andre typer beklædninger kan også leveres.

Udvendige dimensioner
Længde 8835 mm, bredde 5935 mm og højde 4380 mm.

TEKNIK



Scan-Plast
Elkjærvej 100
7500 Holstebro
Danmark

Tlf. +45 97 40 24 99
Fax +45 97 40 52 68

mail@scan-plast.com
scan-plast.dk
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Scan-Plast
Scan-Plast har i mange år udviklet, produceret og markedsført
produkter fremstillet i kompositmaterialer, og vi leverer til en lang række 
brancher og formål.

Vores store ekspertise, mangeårige erfaring samt kompositmaterialernes 
unikke egenskaber, sikrer innovative og fordelagtige produkter, således 
at vi, til hver en tid, kan være vores kunder en attraktiv leverandør og 
kompetent samarbejdspartner.

Vores motto er styrke – fleksibilitet – holdbarhed, hvilket er gældende 
såvel for vores produkter som virksomhedens kultur.

Komposit
Komposit kommer af det latinske ord »componere«.
Kompositmaterialer opstår, når to eller flere stoffer kombineres
(fysisk og ikke kemisk). Derved oprettes et nyt materiale med
specielle, tilsigtede og overlegne egenskaber.

De materialetekniske egenskaber er således en funktion af
stoffernes kvaliteter og egenskaber, kombinationer af stofferne
(matrix, armering, hærder, additiver) samt produktionsprocesser
og -forhold.

Komposit har, på mange områder, erstattet traditionelle materialer
som stål, træ og beton, og i dag fremstilles eksempelvis fly, tog,
skibe og tanke i overvejende grad af kompositmaterialer. 

Kompositmaterialer kan genbruges både med og uden forarbejdning.


