
Toiletcabines 

Sanitaircontainers

Drinkwatertanks

Afvalwatertanks

Sanitairtrailers

Toiletwagens

Ruimcontainers

Veiligheidsafsluiting

Reinigingsservice

Een belevenis voor uw VIPs.
TOI® Flush.

Welkom bij TOI TOI!

Met de TOI® Flush ervaart u luxe in een kleine ruimte.  
Veel handige en doordachte details zoals de automatische 
spoeling of de visuele bescherming voor de tank zorgen 
voor uw comfort en welbevinden.



TOI TOI & DIXI N.V.
Hemelstraat 16

1651 Lot
Tel.: +32 23 77 12 88
Fax: +32 23 78 36 60
E-Mail: info@dixi.be

Web: www.dixi.be

Technische 
Gegevens
n Lengte: 1,20 m
n Breedte: 1,20 m
n Hoogte: 2,32 m
n Gewicht: 137 kg
n Tank: gesloten vuil-

watertank met een  
inhoud van 250 liter en 
een geïntegreerde  
dubbele ontluchting. 

Inrichting  
n Wastafel met 60 liter 

watervoorraad
n Automatische spoeling
n Voetpomp voor een 

aparte spoeling
n Geen tankinkijk
n Geïntegreerde tank voor 

vers water
n Zeepdispenser
n Houder voor papieren 

handdoeken
n Urinoir
n Toiletpapierhouder
n Geïntegreerd deurslot
n Antislip vloerbedekking
n Aanduiding Dames-  

en Herentoiletten
n Vrij/Bezet aanduiding
n Spiegel
n Klerenhaak

Opties 
n Papieren WC-bril  

bedekking
n Vorstbewakingssysteem: 

220 V
n Verlichting: 220 V

Technische veranderingen 
zijn voorbehouden. 

Na tientallen jaren ervaring met mobiele toiletten kennen we de exacte behoeften van de 
mensen. Wensen die we in een comfortabele realiteit omgezet hebben vindt u in de TOI® Flush.  
Ze biedt u innovatieve hoogstandjes die u nergens anders zult vinden. 

Met de TOI® Flush zijn we de eerste die een mobiel toilet uitgerust hebben met een automatische 
spoeling, die na elk toiletbezoek voor netheid zorgt. Een ander pluspunt is de visuele 
bescherming die het storende en onaangename zicht op de tank verhindert. Voegt u er nog de 
comfortabele wastafel met het zeeppompje en de houder voor papieren handdoeken aan toe,  
dan hebt u deze perfecte TOI® Flush.

100 % voordeel.

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

Nieuwe maatstaf in een kleine ruimte.

Kwaliteitsmanagement

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


