Toiletcabines
Sanitaircontainers
Drinkwatertanks
Afvalwatertanks

Meer vrijheid.
TOI® Cap / TOI® Liberty.

Sanitairtrailers
Toiletwagens
Ruimcontainers
Veiligheidsafsluiting
Reinigingsservice

Welkom bij TOI TOI!
Deze cabine biedt meer ruimte aan mensen met een
individuele beperking en rolstoelgebruikers. Al dan niet met
begeleiding zorgen de vele details voor een comfortabel en
veilig gebruik.

Praktisch zonder inspanning.

Technische
Gegevens
TOI® Cap:
n Lengte: 1,50 m
n Breedte: 1,50 m
n Hoogte: 2,25 m
n Gewicht: ca. 127 kg
n Tank: 151 l
TOI® Liberty:
n Lengte : 1,58 m
n Breedte : 1,58 m
n Hoogte : 2,30 m
n Gewicht : ca. 114 kg
n Tank: 110 l

Inrichting
n Gesloten tank met
ventilatiepijp
n Toiletrolhouder voor
2 rollen toiletpapier
n Stabiele handgrepen
aan 3 zijden
n Trekveer voor
sluitvertraging van de
deur
n Automatische
deurvergrendeling
n Vrij/Bezet aanduiding
n Sluitlint voor hangslot
n Wit koepeldak

100 % voordeel.
De TOI® Cap en de TOI® Liberty WC-cabines zijn uitwendig identiek. Ze verschillen echter in
afmetingen. Beide cabines zijn uitgerust met het TOI® veiligheidspakket dat de bewegingsvrijheid
van mensen met een beperking of rolstoelgebruikers zonder begeleiding vergemakkelijkt.
Een optimale uitrusting met stabiele handgrepen rondom de cabine, een antislip vloer en een
automatische deurvergrendeling zorgen voor een veilig gebruik van zowel de TOI® Cap als de
TOI® Liberty cabine.

100 % service , 100 % dienstverlening.
n Transport met onze eigen servicevoertuigen
n Biologisch abreekbare sanitairconcentraten
n Doelmatige en vakkundige verwijdering van het afvalwater volgens de wettelijke milieu-eisen
n Eindreining
n Regelmatige interne kwaliteitscontroles
n ISO 9001 gecertifieerd
n Een door de Staat gecontroleerd vakbedrijf voor afvalverwijdering
Kwaliteitsmanagement
Wij zijn gecertificeerd
Vrijwillige deelname aan regelmatige
controle op basis van ISO 9001: 2008

Opties
n Wastafel met watertank
n Verlichting: 220 V
n Spiegel
n Houder voor papieren
handdoeken
n Vuilbak
n Handreinigingsdispenser
n Vorstbewakingssysteem:
220 V
Technische veranderingen
zijn voorbehouden.
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