Toiletcabines
Sanitaircontainers
Drinkwatertanks
Afvalwatertanks
Sanitairtrailers
Toiletwagens

De originele toiletcabine
in een compacte versie.
DIXI® Mini.

Ruimcontainers
Veiligheidsafsluiting
Reinigingsservice

Als marktleider op gebied van mobiele, sanitaire oplossingen kennen
we ons vak en kunnen we rekenen op ruim 40 jaar ervaring.
Speciaal ontworpen voor alle plaatsen op de wereld, waar het om de
grootte gaat: de nieuwe DIXI® Mini toiletcabine. Ze voelt zich overal
thuis, laat zich gemakkelijk reinigen, kan probleemloos mee met een
lift en de afsluitbare en verwisselbare tank zorgt voor extra veiligheid.

Nu al geschiedenis. De DIXI® Mini.
Met de komst van onze allereerste mobiele toiletcabine, de DIXI® B, is er 40 jaar terug een ware
toilettencultuur ontstaan. De dag van vandaag is het merk DIXI® alombekend. De DIXI® Mini volgt
volledig in deze traditie. Ze is trots op de bekendheid van een echte DIXI® en door haar grootte is
ze nu reeds cultuur. De DIXI® Mini - een compacte uitvoering, functioneel en innovatief.

Service met een glimlach! Op elke verdieping.
Overal inzetbaar, is de DIXI® Mini de ideale oplossing voor zowel de woningbouwsector als
de weg- en waterbouw. En in combinatie met onze service, is ze ongetwijfeld dé
onverslaanbare toiletcabine. Overtuig uzelf van ons allround servicepakket : transport bij
levering en afhaling, plaatsing op de bouwwerf, reiniging en lediging. Wij passen het reinigingsritme aan naar uw wensen. Eender waar, op de 40ste verdieping van uw bouwwerf
of op een andere plaats, bieden wij u de service die u nodig heeft.

Klein. Kleiner. DIXI® Mini.
Een vergelijk in grootte : TOI® Fresh en DIXI® Mini.
2,32 m

Personenaufzugskizze exemplarisch

1,90 m

100% voordeel.
Eender waar u de DIXI® Mini ook inzet, is ze niet enkel overtuigend
met haar compacte uitvoering en functioneel design, maar heeft ze
tal van voordelen.
Overal inzetbaar. We plaatsen de DIXI® Mini waar u deze nodig
heeft. Ze is ideaal voor gebruik in de hoog- en laagbouw.
Tijdbesparing. Een lange afstand afleggen voor een toiletbezoek
is verleden tijd.
Flexibel en compact. Klein genoeg zodat ze met een personenlift
kan vervoerd worden.
Een efficiënte service. Stem de service af naargelang uw behoefte. Een gewaarborgde service met een volledige reiniging en
een probleemloze wissel van de septic tank.
Zekerheid. Een afsluitbaar tankdeksel met dichtingsring.
Extra bodembescherming. De geïntegreerde opvangbak biedt
bescherming tegen de bodemverontreiniging door fekaliën.
Snel onderweg. Uitgerust met wielen en handgrepen.
Reinigingsritme. Wekelijks of volledig naar uw behoefte.

20% minder biedt
meer... De DIXI® Mini
kan vervoerd worden
met een lift.
Met een lengte van 0,95 m, een
breedte van 0,80 m en een
hoogte van 1,90 m is de DIXI®
Mini ongeveer 20 % kleiner dan
de TOI® Fresh. Niettegenstaande
kan ze het noodzakelijke bieden,
daar waar het op de grootte
aankomt.
De DIXI® Mini : onze defenitie
van compact.

Grote klasse - DIXI® Mini.

Technische gegevens
Lengte: 0,95 m
Breedte: 0,80 m
Hoogte: 1,90 m
Gewicht: 55 kg
Tank: 100 l vuilwatertank

Inrichting

100% service , 100% dienstverlening.

Opties
Handreinigingsdispenser

Transport met onze eigen servicevoertuigen
Biologisch abreekbare sanitairconcentraten
Doelmatige en vakkundige verwijdering van het
afvalwater volgens de wettelijke milieu-eisen
Eindreining
Regelmatige interne kwaliteitscontroles
ISO 9001 gecertifieerd
Een door de Staat gecontroleerd vakbedrijf voor
afvalverwijdering

Technische veranderingen
zijn voorbehouden.

Gestion de la qualité
Kwaliteitsmanagement
Nouszijn
Wij
sommes
gecertificeerd
certifiés
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Afsluitbare en verwisselbare tank
Toiletpapierhouder voor
2 rollen WC papier
Opvangbak geïntegreerd
in de bodem
Geïntegreerd slot
Vrij/bezet aanduiding
Tochtvrije ventilatie en
ontluchting
2 transportwielen
en 3 handvaten

Vrijwillige
La
participation
deelname
volontaire
aan regelmatige
à un suivi
controle
régulier selon
op basis
la norme
van ISO
ISO9001:
9001:2008
2008
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