
Toiletcabines 

Sanitaircontainers

Drinkwatertanks

Afvalwatertanks

Sanitairtrailers

Toiletwagens

Ruimcontainers

Veiligheidsafsluiting

Reinigingsservice

Veel ruimte voor hoge eisen.
TOI® Fresh.
Gecertificeerde transporthaakbeveiliging. 
De eerste WC cabine die volgens de Duitse  
TÜV norm gecertificeerd is.

Welkom bij TOI TOI!

TOI® Fresh est une cabine qui propose davantage de confort 
et encore plus de fonctionnalités dans un design encore 
plus innovant. Notre cabine TOI® Fresh a été conçue pour 
répondre aux exigences les plus élevées.



Arbeidsveiligheid gegarandeerd: 
• met kraanhaken , gecontroleerd 

volgens de Duitse TÜV norm  
so solide als de toiletcabine zelf

• met speciale instructies voor het 
verplaatsen met de hijskraan 
op elke toiletcabine.

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: 106 kg
n  Tank: gesloten vuil-

watertank met een 
inhoud van 250 liter en 
een geïntegreerde dub-
bele ontluchting.

 

Inrichting  

n  Urinoir
n  Toiletpapierhouder
n  Geïntegreerd deurslot
n  Antislip vloerbekleding 
n  Aanduiding Dames-  

en Herentoiletten
n  Vrij/Bezet aanduiding
n  Spiegel
n  Klerenhaak

Opties 

n Handreinigings-
dispenser 

n Papieren WC-bril 
bedekking

n Vorstbewakings-
systeem: 220 V

n Verlichting: 220 V
 

Technische veranderingen 
zijn voorbehouden. 

Met haar blauwwitte design is de TOI® Fresh niet alleen mooier, ze overtuigt ook door haar  
modern comfort en gebruiksgemak. Voor zowel evenementen als op een bouwwerf, is ze  
ongetwijfeld de beste keuze. Bovendien zorgt het dubbele ontluchtingssysteem voor een aan-
gename frisheid.

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

1,5 m² design: TOI® Fresh.

Kwaliteitsmanagement

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


