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BOATECH´S toiletbygninger passer ind i 
naturen og   fremstår i en elegant sammen-
sætning af træ, rustfrit stål og glasfiber.
Bygningerne kan opstilles overalt i naturen 
eller i  bymiljø og  skal kun tilkobles vand, 
strøm og kloak eller septiktank.
Få timer efter opsætning er bygningen klar 
til brug. 
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Overbygningerne er bygget af gedigne, slidstærke og 
vedligeholdelsesvenlige materialer,
Lærketræ, rustfri stål og tag af mat sort glasfiber.

Materialevalget og en stilren arkitektur gør at overbyg-
ningerne falder godt ind i naturen.

Farvekoder af matrialerne findes på www.iversson.dk



Innovative rustfrie løsninger

Bygningen er opvarmet med varmeelement  indstøbt i gulvet og vil 
derfor altid vil være frostfri . 
Det er forsøgt at sikre bygningens inventar mod hærværk uden at 
ødelægge dens imødekommende design. Inventaret på toiletterne er 
sikret mod uønsket åbning via.Speciel Ruko lås.

Faciliteter for handicappede

Det ene af bygningens to toiletter er indrettet med en armstøtte ved 
toilettet og med en handicapvenlig adgang.        - Toilet  - Sæbeautomat 
                - Toiletpapir  - Lufttørrer eller papir
                - Håndvask   - Skraldespand 
                   - Spejl   - Lys  



Det tilhørende inventar er listet forneden.

1 stk. Rustfrit spejl.
1 stk. Vask i rustfrit stål.
1 stk. Parpirskurv i gitterudførelse.
1 stk. Parpirholder med papir til håndvask.
1 stk. Papirholder med papir til toilet.
I stk. Sæbebeholder med sæbe.



Teknik rummet.

I teknikrummet findes  der vandvarmer, el-tavle og gul-
vvarmestyring. Der er plads til opsætning af hylder til 
evt. opbevaring af rengøringsartikler. 

Belysning.

Toilet lamperne tænder og slukker automatisk ved 
hjælp af sensorer, når toilettet indtrædes eller forlades. 
Udendørs lampe er udviklet i rustfrit stål.
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BOAtech kan også tilbyde at tegne toiletbygningen i 3D så en even-
tuel special løsning kan visualiseres og sendes til godkendelse inden 
den bestilles.  

Bygningerne  findes i 4 standard størrelser
4-6-9-12 m2 
men kan selvfølgelig også fremstilles efter  kundespecifikation.
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3D Tegning

Bygning i praksis



Dørstolpe.

Dørstolper monteres 90 grader på døren for 
at forhindre en skade på døren, dørpumpe og 
hængsler. Dørstolpen er fremstillet i kraftig rust-
frit stål. Den øverste del kan demonteres ganske 
let ved boltsamlinger i bunden.

Pissoir.

Pissoiren er fremstillet i 2mm rustfrit stål og er meget modstands-
dygtig overfor slag og spark. Det er nedfældet i gulvet så det samtidig 
fungere som gulvafløb. Der er i pissoir, integeret en grovrist til sotering 
. 
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