Toiletcabines
Sanitaircontainers
Drinkwatertanks
Afvalwatertanks
Sanitairtrailers
Toiletwagens
Ruimcontainers
Veiligheidsafsluiting
Reinigingsservice

Praktisch in het kwadraat.
Basic Line
WC-container D/H „Dobbelsteen“

Welkom bij TOI TOI & DIXI!
In deze container krijgt u plaatsbesparing op z’n best:
de compacte Dobbelsteencontainer met gescheiden damesen herencompartiment, biedt op slechts 7 m² plaats aan
4 personen tegelijkertijd.

Veel plaats in de kleine Dobbelsteen.

Technische
gegevens
Lengte: 2.438mm
Breedte: 2.990mm
Hoogte: 2.850mm
Stroom: 400V / 32A
Vers water: ¾”
GEKA-koppeling
n Afvalwater:
HT-buis NW 100
n
n
n
n
n

Uitrusting

2.438 mm

2.990 mm

Voorbeeld: concrete uitrusting van het aanbod.
Technische veranderingen zijn voorbehouden.

100 % voordeel.
Er is slechts weinig ruimte nodig om deze unit op te stellen, toch geeft hij genoeg plaats aan de
gebruikers. Hij zorgt dan niet enkel voor een plaatsbesparing maar ook op vlak van kosten.
Bovendien biedt de “Dobbelsteen” WC- container Dames/Heren alles wat nodig is om het toiletbezoek aangenaam te maken, vaan zeep- en papieren handdoekdispensers tot verwarming voor
tijdens de joude periodes. Ook dit kleinste model uit de Basic Line- serie is makkelijk proper en
net te houden.

Dames:
n 2 toiletten
n 1 wastafel
n Zeepdispenser
n Papieren handdoekdispenser
n 1 verwarming 2kW
Heren:
n 1 toilet
n 1 urinoir
n 1 wastafel
n Zeepdispenser
n Papieren handdoekdispenser
n 1 verwarming 2kW
Technische veranderingen
zijn voorbehouden.

100 % service. 100 % prestatie.
n 24/24 nooddienst
n Regelmatige interne en externe kwaliteitschecks
n Ontruimingsspecialist volgens de opgelegde
reglementeringen.
Optionele prestaties:
n Levering en afhaling
n Op- en afbouw
n Aansluitingswerken (water, afvalwater, stroom)
n Verhuur aansluitmateriaal (afwaterkanalen, drinkwate
darmen volgens drinkwaterverordening, stroomkabels)
n Reinigingspersoneel ter zorg van de containers.
n Keuzemogelijkheid: verhuur of verkoop.

Kwaliteitsmanagement
Wij zijn gecertificeerd
Vrijwillige deelname aan regelmatige
controle op basis van ISO 9001: 2008

TOI TOI & DIXI N.V.
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1651 Lot
Tel.: +32 23 77 12 88
Fax: +32 23 78 36 60
E-Mail: info@dixi.be
Web: www.dixi.be

