
AXXIS Wraz z zespołem ekspertów branżowych cieszymy się, że możemy 
oferować produkty, które uważamy za znaczącą innowację dla naszej 
linii przenośnych toalet i całej branży. Przedstawiamy toaletę Axxis. 
Wyposażono ją w rewolucyjne, samozamykające zawiasy, wytrzymały 
zamek obrotowy, głębokie, oburęczne wgłębienie do otwierania drzwi i 
zaprojektowaną na nowo ościeżnicę.

Pro 12
Pojemnośc: 45.4L 

Podłoga z kratownicy
(dostępna także w wersji 
ze spłukiwaniem nożnym)

Produkt dostępny 

BEZPŁATNIE
 za 12 000 punktów ROI

Dane techniczne

Wymiary (w x sz x d): 2,27 m x 1,09 m x 1.19 m
Waga: 74,8 kg

Pojemność zbiornika: 227 L

Pro 22 (brak miejsca 
na pisuar)
Pojemnośc: 83.3L 

Zestaw do podnoszenia 
kabiny z pełnym zbiornikiem

Zestaw do podnoszenia 
kabiny z pustym zbiornikiem

Dodatkowo w naszej ofercie znajdują się 
akcesoria takie jak: dozownik mydła, dozownik 
ręczników papierowych, półka narożna, wskaźnik 
płci, lustro, oświetlenie, wieszak na papier 
toaletowy (4 rolki) i wentylator zasilany energią 
słoneczną.

Wytłoczone panele 
 na umieszczenie logo

Komin odpowietrzający o unikalnej 
konstrukcji z wbudowanym haczykiem 

na odzież wierzchnią/torebkę oraz półką 
zapewnia użytkownikom końcowym 

dodatkowy komfort.

Maxim 3000 to produkowana całkowice przez formanie nadmuchowe 
kabina z podwójnymi ścianami, co tworzy niezaprzeczalną jakość i 
trwałość. Dopasowanie i wykończenie toalety Maxim 3000 zostało 
także ulepszone poprzez użycie standardowych ścian i całkowicie 
nachodzącej na kabinę podstawy, co zapewnia równomierne 
dopasowanie podczas montażu. Wartością dodaną dla użytkowników 
końcowych oraz operatorów jest nowy komin odpowietrzający, z 
wbudowanym haczykiem na odzież wierzchnią/torebkę. Udogodnienia 
takie nie występują w standardowych toaletach. To dlatego, że Maxim 
3000 to coś więcej niż standardowa toaleta.

MAXIM 3000

Dane techniczne

Wymiary (w x sz x d): 2,29 m x 1,12 m x 1,22 m
Waga: 85,8 kg

Pojemność zbiornika: 265 L

Produkt dostępny 

BEZPŁATNIE
 za 12 000 punktów ROI

Zestaw do podnoszenia 
kabiny z pustym zbiornikiem

Dodatkowo w naszej ofercie znajdują się 
akcesoria takie jak: dozownik mydła, 
dozownik ręczników papierowych, półka 
narożna, wskaźnik płci, lustro, oświetlenie, 
wieszak na papier toaletowy (4 rolki) i 
wentylator zasilany energią słoneczną.

Zestaw do podnoszenia 
kabiny z pełnym zbiornikiem

Small bowl
Pojemnośc: 32.5L

Full Forearm
Pojemnośc: 32.5L

Kolory

Standard

Kolory

Standard Specjalne

Systemy spłukiwania Akcesoria / Opcje

FLIP TOP
System spłukiwania  
z recyrkulacją (pompką 
ręczną lub nożną) 

FLIP TOP FRESH
Zapewniający świeżość 
system spłukiwania 
(z pompą ręczną lub 
nożną)

(wymagane stanowisko 
do mycia rąk Pro 22)

PODSTAWOWY SYSTEM 
SPŁUKIWANIA
System spłukiwania 
z recyrkulacją (pompką ręczną 
lub nożną)  

Akcesoria / Opcje

Systemy spłukiwania

FLIP TOP
System spłukiwania 
z recyrkulacją (pompką 
ręczną lub nożną)
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