
Mobiele 
toiletten

Service  
Units

Deodorizers Aanvullende 
producten

“Dagelijks wordt er in de wereld 473.000.000 liter 
water bespaard, omdat mensen gebruik maken van 
mobiele toiletten in plaats van doorspoeltoiletten.”

Toilet-
wagens

 NLD



Satellite Industries

IK GA LANGER MEE 
DAN UW NIEUWE AUTO

Ik ben gemaakt van duurzaam plastic en ik ga minstens 15 jaar mee. Dat is 
langer dan de gemiddelde levensduur van een auto. Aan het einde van mijn 

leven, kan ik volledig gerecycled worden. Behoorlijk duurzaam, toch?

Benieuwd naar meer?
Meer informatie op https://satelliteindustries.nl/hulpmiddelen/duurzaamheid/

Satellite Industries streeft ernaar om onze klanten producten en diensten van hoge kwaliteit te bieden tegen eerlijke 
prijzen. Wij promoten actief een bedrijfscultuur die innovatie en respect voor individuen, de maatschappij en het 
milieu aanmoedigt.
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HOE WERKT HET?

1
2
3

Voor elke uitgegeven euro aan een product uit 
het gamma deodorizers, krijgt u een ROI punt.

Verzamel tenminste 800 punten en  
krijg een gratis product.

U kan de verzamelde punten* 
omwisselen voor producten.

*Ongebruikte punten vervallen na 3 jaar

RETURN ON INVESTMENT
Uw vertrouwen in onze deodorizers wordt beloond.

Satellite Industries is de wereldwijde marktleider op het 
gebied van producten voor de industrie van mobiele 
toiletvoorzieningen. Wij zijn een familiebedrijf dat al meer 
dan 60 jaar klanten bedient in meer dan 125 landen.

SUPERIEURE KWALITEIT & DUURZAAMHEID

Toonaangevende verhuurbedrijven over de hele wereld 
kiezen ervoor om jaar na jaar op Satellite te vertrouwen 
vanwege onze toewijding om producten en diensten 
van topkwaliteit aan te bieden. Wij werken actief aan 
het verbeteren van onze producten om de meest 
innovatieve, duurzame en milieuvriendelijke oplossingen 
te garanderen die zullen bijdragen aan het maximaliseren 
van de winstgevendheid van uw bedrijf.

Onze in Duitsland vervaardigde producten met 
materialen van hoge kwaliteit garanderen een maximale 
gebruiksduur, die minstens 15 jaar kan bedragen. 
Bovendien voldoen onze mobiele toiletten volledig aan 
alle internationale normen (DIN, ANSI en CEN), en 
hun verscheidenheid komt overeen met alle culturen, 
geloofsovertuigingen en gebruiken over de hele wereld!

NABIJHEID & GROTE PRODUCTIECAPACITEIT

Satellite heeft ‘s werelds grootste productiecapaciteit 
voor mobiele toiletten en biedt een one-stop-shop voor 
toiletten, deodorizers, service units, handwasstations en 
luxe trailers. Onze interne productie en ons gekwalificeerd 
personeel zorgen voor een constante controle van de 
verschillende fasen van het productieproces om de 
kwaliteit van onze producten te garanderen.

Onze magazijnen in Duitsland, het Verenigd Koninkrijk, 
Italië, Polen, Spanje, het Midden-Oosten en Zuid-Afrika 
staan garant voor een snelle levering tegen een lage 
prijs.

UITSTEKENDE SERVICE & EXPERTISE

Op basis van onze ervaring van 30 jaar in de verhuursector 
en door te luisteren naar de feedback van onze klanten, 
streeft Satellite er voortdurend naar producten te leveren 
die ontworpen zijn om zowel aan de behoeften van de 
operators te voldoen als de eindgebruikers te overtuigen.

Wij weten alles wat er te weten valt over deze industrie. 
Onze meertalige klantendienstmedewerkers staan 
klaar om uw oproepen te beantwoorden en reageren 
op een tijdige en professionele manier om uw grootste 
tevredenheid te garanderen. Het ervaren verkoopteam 
van Satellite zal optreden als echte consultants om u 
te helpen en te adviseren over hoe u de snelgroeiende 
wereld van mobiele toiletten kunt betreden, exponentieel 
kunt groeien en uw winst kunt maximaliseren.

INLEIDING

1958 Al Hilde Jr. richt Satellite Industries op  
 met handgemaakte houten toiletten

1965 Ons eerste toilet met spoeling

1972 Tufway: het eerste plastic mobiele toilet,  
 hier nog met houten deur

1980 Eerste plastic deur zonder metalen versterking

1987 Lancering van het eerste toilet voor rolstoelgebruikers

1990 Eerste toilet met spoeling (schoon water) en handwasstation

1996 Recirculatiekit voor Europese en Oosterse type tanks

2004 Overname van France Propreté (Cleancab)

2003 Liberty: toilet voor rolstoelgebruikers
 Breeze: vrijstaand handwasstation (2 personen)
 Camel: vrijstaande opslagtank (1135 liter) 

2000 Maxim 3000: eerste toilet met dubbele wanden 
 Wave: vrijstaand handwasstation (2 personen)

1995 SRO: Urinoirkit (tot 6 personen)

1994 Maxim 2000
 Freedom : XL toilet voor rolstoelgebruikers
 Slimmate: handwasstation voor in de cabines 
 (met voetpomp)

2006 High Tech II:  deluxe toilet met RVS toiletkom (+ recirculatie)

2009 Overname van de Hampel Global productlijn

2005 Overname Synergy World: 
 High Tech 1, Taurus en World Care
 Nieuw UV systeem: verdubbelt de levensduur van de daken

2010 Highrise: toilet voor smalle vrachtliften
 Sanibone: zeepverdelerzuil

2008 Overname van Thal
 Nieuwe en verbeterde Mondo

2012 Freedom 3: nieuw rolstoeltoilet volgens ADA-norm
 Breeze II: handwasstation
 Nieuw magazyijn in Zuid-Afrika

2019 Opening van ons Italiaans kantoor en magazijn

2015 Verhuizing van het Duitse distributiecentrum en   
 verdrievoudiging van de opslagruimte

2016 Lancering van de nieuwe Maxim 3000

2014 Opening van ons nieuwe Central Distribution Center in 
 Bristol,US Lancering van het gamma toiletwagens in de   
 Verenigde Staten

2018 Overname van Polyportables
 Ruimte in Duitsland opnieuw verdubbeld
 Verhuisd naar een groter magazijn in het Verenigd Koninkrijk

2020 Opening van ons nieuwe kantoor en magazijn in Polen
 Tag 4: de volgende generatie handwasstations
 Handistand II: het nieuwe handreinigingsstation
 Eco Blue: de meest milieuvriendelijke ontgeurder
 Introductie van zeep & ontsmettingsmiddel in bulk
 en hun dispensers
 We hebben de productie van de Breeze I, Wave en   
 Slimmate verplaatst naar Europa voor een snellere   
 doorlooptijd
 Introductie van de Impact Base

HISTORIEK

2022 Overname van  Sanitrax International 
 Opening van ons nieuwe kantoor en magazijn in Italië
 Opening van ons nieuwe kantoor in Nederland

2021 Lancering van de Aspen II
 Nieuwe modules lijn 



TUFWAY MONDODe Tufway is al gedurende 40 jaar op de markt en werd 
sindsdien voortdurend verbeterd om aan alle huursituaties te 
beantwoorden, zowel op bouwwerven als op evenementen.  
Het is het meest verkochte mobiele toilet ter wereld en is 
beschikbaar in talrijke kleuren. Bovendien kan het dankzij de 
nieuwe ultralichte bodem gemakkelijk opgetild en vervoerd 
worden en dit zonder aan stabiliteit te moeten inboeten.

Slimmate
Inhoud: 38 L  
Aantal wasbeurten: 186

Hijskit  
voor volle tank

Hijskit  
voor lege tank

Roostervloer
(ook verkrijgbaar 
in versie met 
voetbediening)

Hiernaast bieden wij ook 
nog andere toebehoren 
aan zoals: zeep- en 
handdoekenverdelers, 
legplankjes, man/vrouw 
aanduiding, spiegels, 
houders van toiletpapier 
(4 rollen) en lichtjes 
op zonne-energie en 
ventilator op zonne-
energie.

Specificaties

 Afmetingen (H x B x D): 2.33 m x 1.12 m x 1.22 m
 Gewicht: 75 kg
 Tankinhoud: 265 L

Slimmate Full Forearm
Inhoud: 38 L 
Aantal wasbeurten: 186

Kleuren
Standaard      Speciaal

Spoelsystemen Toebehoren/opties

BASIC FLUSH KIT
Recirculatiespoeling  
(hand- of voetpomp) 

FLIP TOP
Recirculatiespoeling  
(hand- of voetpomp) 

SWISH TANK
Recirculatiespoeling  
(hand- of voetpomp)

GRATIS 
voor 12 000 ROI punten  
(zonder spoelsysteem)
voor 20 000 ROI punten  
(met Flip Top spoelsysteem)

Enkel met 
grijze deur

Uw klanten zullen onder de indruk zijn van  onze Mondo. Dit toilet is 
sinds jaar en dag populair in Europa en neemt nu ook de rest van de 
wereld in. Het is gemaakt van de beste materialen en voldoet aan de 
hoogste normen op vlak van hygiëne en comfort. Zelfs na de recente 
facelift blijft de Mondo zijn unieke identiteit en uiterlijk behouden.

Specificaties

 Afmetingen (H x B x D): 2.31 m x 1.12 m x 1.22 m
 Gewicht: 73.5 kg
 Tankinhoud: 265 L

Slimmate
Inhoud: 38 L  
Aantal wasbeurten: 186

Hijskit  
voor volle tank

Hijskit  
voor lege tank

Roostervloer (ook 
verkrijgbaar in versie 
met voetbediening)

Hiernaast bieden wij ook nog andere toebehoren aan zoals: zeep- en 
handdoekenverdelers, legplankjes, man/vrouw aanduiding, spiegels, houders 
van toiletpapier (4 rollen) en lichtjes op zonne-energie en ventilator op zonne-
energie.

BASIC FLUSH KIT
Recirculatiespoeling  
(hand- of voetpomp) 

Slimmate Full Forearm
Inhoud: 38 L 
Aantal wasbeurten: 186

Vormgegoten panelen
voorzien van uw logo

Toebehoren/opties

Spoelsystemen

FLIP TOP
Recirculatiespoeling  
(hand- of voetpomp) 

SWISH TANK
Recirculatiespoeling  
(hand- of voetpomp)

OOSTERSE TANK
Met open tank of handpomp  
(handpomp als optie)

OOSTERSE TANK
Met open tank of 
voetpomp 
(handpomp als optie)

Kleuren
Standaard       Speciaal

GRATIS  
voor 12 000 ROI punten (zonder spoelsysteem)
voor 20 000 ROI punten (met Flip Top spoelsysteem)



     

AXXIS De Axxis combineert een uniek uiterlijk met sterke eigenschappen 
in één kwaliteitseenheid. Standaard uitgerust met zelfsluitende 
scharnieren, een draaigrendel voor zwaar gebruik, een geïntegreerde 
deurtrekker en geïntegreerde ventilatiesleuven is hij ontworpen om 
alle mogelijke omstandigheden te doorstaan.

Pro 12
Inhoud: 45.4L 

Roostervloer
(ook verkrijgbaar 
in versie met 
voetbediening)

Specificaties

 Afmetingen (H x B x D): 2.27 m x 1.09 m x 1.19 m
 Gewicht: 74.8 kg
 Tankinhoud: 227 L

Pro 22 (geen ruimte 
voor urinoir)
Inhoud: 83.3L 

Hijskit  
voor volle tank

Hijskit  
voor lege tank

Hiernaast bieden wij ook nog andere 
toebehoren aan zoals: zeep- en 
handdoekenverdelers, legplankjes, man/vrouw 
aanduiding, spiegels, houders van toiletpapier (4 
rollen) en lichtjes op zonne-energie en ventilator 
op zonne-energie.

Vormgegoten panelen
voorzien voor  uw logo

Kleuren
Standaard  Speciaal

Spoelsystemen Toebehoren/opties

FLIP TOP
Recirculatiespoeling  
(hand- of voetpomp) 

FLIP TOP FRESH
Verswaterspoeling 
(hand- of voetpomp)
 
(Pro 22 
handwasstation 
vereist)

GRATIS  
voor 12 000 ROI punten  
(zonder spoelsysteem)
voor 20 000 ROI punten  
(met Flip Top spoelsysteem met handpomp)

De Maxim 3000 is volledig geproduceerd d.m.v inspuiting van 
kunststof, met dubbele wanden en in elkaar grijpende panelen, die 
een ongeëvenaarde sterke en duurzame cabine vormen. De vorm en 
afwerking van de Maxim 3000 werden ook verbeterd door het gebruik 
van gemeenschappelijke wanden en een volledige overlapping 
tussen voet en cabine, voor een coherente uitlijning tijdens de 
montage. Een extra voordeel voor eindgebruikers en verhuurders is 
de nieuwe ventilatiepijp, met een ingebouwde haak voor tas of jas en 
legplank, gerieflijkheden waar je het in de meeste standaardtoiletten 
zonder moet stellen. Een Maxim 3000 biedt immers meer dan een 
standaardtoilet.

MAXIM 3000

Specificaties

 Afmetingen (H x B x D): 2.29 m x 1.12 m x 1.22 m
 Gewicht: 85.8 kg
 Tankinhoud: 265 L

Hijskit  
voor lege tank

Hiernaast bieden wij ook nog andere toebehoren 
aan zoals: zeep- en handdoekenverdelers, 
legplankjes, man/vrouw aanduiding, spiegels, 
houders van toiletpapier (4 rollen) en lichtjes op 
zonne-energie en ventilator op zonne-energie.

Hijskit  
voor volle tank

Small bowl
Inhoud: 32.5L

Full Forearm
Inhoud: 32.5L

Kleuren
Standaard 

BASIC FLUSH KIT
Recirculatiespoeling  
(hand- of voetpomp) 

Toebehoren/optiesSpoelsystemen

FLIP TOP
Recirculatiespoeling  
(hand- of voetpomp) 

GRATIS  
voor 12 000 ROI punten  
(zonder spoelsysteem)
voor 20 000 ROI punten  
(met Flip Top spoelsysteem)

Op voorraad in de VS



LIBERTY

Specificaties

 Afmetingen (H x B x D): 2.22 m x 1.58 m x 1.58 m
 Gewicht: 113 kg
 Tankinhoud: 132 L
Kleuren
Standaard

Hijskit  
voor lege tank

GRATIS  
voor 30 000 ROI punten

Handwas met 
handpomp (enkel  
bij grote tank)
Inhoud: 45 L 

Grote tank
Inhoud: 257 L 

Toebehoren/opties

Spoelsysteem

BASIC FLUSH KIT
Recirculatiespoeling  
(hand- of voetpomp) 

Hiernaast bieden wij ook 
nog andere toebehoren 
aan zoals: zeep- en 
handdoekenverdelers, 
legplankjes, man/vrouw 
aanduiding, spiegels, 
houders van toiletpapier 
(4 rollen) en lichtjes 
op zonne-energie en 
ventilator op zonne-
energie.

Babyverzorging

Perfect
voor families 
met kinderen!

De Liberty is een ruim, voor rolstoel-
gebruikers toegankelijk toilet dat 
ook kan worden aangeboden 
als gezinstoilet. Het heeft een 
gepatenteerd vlakke-vloersysteem 
voor een vlotte rolstoeltoegang en 
-manoeuvreerbaarheid. Het nieuwe model is uitgerust met 
vier aan de buitenkant gemonteerde plastic handvatten 
waarmee het toilet probleemloos kan worden gepositioneerd. 
Ze zorgen voor minder vermoeidheid in de handen dankzij 
de bredere handgrepen. Verder zijn er nu ook voorgevormde 
luchtopeningen die de luchtstroming verbeteren en waardoor 
voortaan geen gebroken windschermen meer vervangen 
moeten worden.

TOEGANKELIJK  
VOOR ROLSTOEL- 

GEBRUIKERS

FREEDOM Een herzien en robuuster ontwerp! 
Nieuw zijn o.a. een vacuümgevormde 
basis, verstevigde zijpanelen, langere 
handrails, ingeperste windschermen, 
plastic draaggrepen en verstevigingen 
voor dak, deurlijst, slot en klink.

Tijdens de stootproeven bleken de vloer- 
en wandvoegen bestand tegen een dubbel zo grote kracht als 
bij eerdere ontwerpen. Een vorkheftruck verplaatst de cabine 
voortaan makkelijker dankzij de afgeschuinde vloerrand. Andere 
kenmerken zijn de plastic roestvrije handvaten. Het nieuwe dak 
is tot 50% steviger. En tot slot zorgt het nieuwe verstevigde 
deurslot voor extra duurzaamheid. Al deze nieuwe troeven, 
gecombineerd met onze toonaangevende beperkte garantie 
van 4 jaar, zorgen ervoor dat de Freedom zich onderscheidt in 
kwaliteit en betrouwbaarheid.

Specificaties

 Afmetingen (H x B x D): 2.29 m x 1.68 m x 2.22 m
 Gewicht: 136 kg
 Tankinhoud: 132 L

Kleuren
Standaard

Hijskit  
voor lege tank

GRATIS  
voor 42 000 ROI punten

TOEGANKELIJK  
VOOR ROLSTOEL- 

GEBRUIKERS

Handwas met  
handpomp (enkel  
bij grote tank)
Inhoud: 45 L 

Grote tank
Inhoud: 257 L 

Toebehoren/optiesSpoelsysteem

BASIC FLUSH KIT
Recirculatiespoeling  
(hand- of voetpomp) 

Hiernaast bieden wij ook nog andere 
toebehoren aan zoals: zeep- en 
handdoekenverdelers, legplankjes, man/
vrouw aanduiding, spiegels, houders van 
toiletpapier (4 rollen) en lichtjes op zonne-
energie en ventilator op zonne-energie.

Op voorraad in de VS



HIGHRISE De Highrise is een uniek en revolutionair mobiel toilet. Dankzij 
zijn compacte afmetingen past hij perfect in een schachtlift 
of in andere smalle doorgangen. Standaard afgesloten 
(stof kan er niet in) en geoliede wielen zorgen ervoor dat de 
Highrise vlot door allerlei vuile ondergronden kan gereden 
worden. Het optionele dak biedt de nodige privacy. Neem 
de Highrise op in uw assortiment en spreek een heel nieuw 
klantenbestand aan.

Specificaties

 Afmetingen (H x B x D)
 Zonder dak (standaard): 1.98 m x 0.79 m x 1.35 m
 Dak naar beneden: 1.98 m x 0.79 m x 1.35 m 
 Dak naar omhoog: 2.23 m x 0.79 m x 1.35 m
 Gewicht: 115 kg
 Tankinhoud: 144 L

Kleuren

Intrekbaar dak
(omlaag getoond)

Intrekbaar dak
(omhoog getoond)

Hijskit  
voor volle en lege tank

Standaard uitgerust 
met toiletrolhouder 2 

rollen & urinoir.

Toebehoren/opties

Spoelsysteem

BASIC FLUSH KIT
Recirculatiespoeling  
(hand- of voetpomp) 

Intrekbaar dak  
(omhoog getoond)

FREE  
voor 30 000 ROI punten (zonder dak)
voor 42 000 ROI punten (met intrekbaar 
dak + hijskit)

HOT MAINS CONNECT

Dit mobiel toilet kan aangesloten worden op de 
waterleiding en de riolering. Het voldoet aan de 
strengste vereisten op vlak van functionaliteit & 
comfort en biedt een alternatief aan alle verhuurders 
die er voor willen zorgen dat de gebruiker zich 
thuis voelt. Het heeft afgeschermde aansluitingen 
tegen vandalisme. De Mains Connect en Hot Mains 
Connect zijn beschikbaar in ons Mondo-model.

MAINS CONNECT

Verkrijgbaar in

Standaarduitrusting

Gootsteen in duurzaam    
kunststof met toilet  

in porselein

Grote gootsteen  
in kunststof

Uitgang voor afvalwater 
(achteraan)

 Ingang voor vers water 
(achteraan)

Specificaties

• 3 kW infrarood waterverwarmer
• waterdichte zekeringsdoos voor 20 
seconden
• 16A toevoer (aan de buitenzijde bevestigd)
• waterbestendig zekeringenkastje
• waterbestendige schakelaar
• ingebouwde verlichting

GRATIS  
voor 30 000 ROI punten

Verkrijgbaar in Mondo en Tufway.
Kleuren en afmetingen: zie specificaties Mondo 
en Tufway.

Kleuren en afmetingen: zie specificaties Mondo 
en Tufway.

GRATIS  
voor 36 000 ROI punten

Tufway en 
Mondo.

Op voorraad in de VS



Odour Control…Guaranteed!

KOUDE  
DOUCHE
De mobiele, economische koude douche wordt 
geapprecieerd door zowel de gebruiker als de 
verhuurder en wordt vooral ingezet bij stranden, meren,  
zwembaden en kampeerterreinen. De waterstraal kan 
manueel aangepast worden van hard naar zacht.

LEGE CABINE
De lege cabine is perfect te gebruiken als 
kleedkamer op stranden, buitenzwembaden 
of langs meren en is de ideale partner voor uw 
mobiele toiletten.

Verkrijgbaar in Tufway en Mondo.
Kleuren en afmetingen: zie specificaties gekozen 
model.

Enkel met  
grijze deur

PORTA SHOWER WARME  
DOUCHE
Door zijn ontwerp is de Porta Shower™ eenvoudig aan 
te sluiten op een beschikbare waterbron en de gasboiler 
zorgt bijna onmiddellijk voor de aanvoer van warm 
water voor de gebruiker. Zowel de installateurs als de 
gebruikers van de douche zullen aangenaam verrast zijn 
over hoe goed de Porta Shower voldoet aan hun eisen 
inzake comfort en gebruiksgemak.

Specificaties

• Automatisch ontstekingssysteem
• Ontsteking: 2 batterijen van het type "D"
• Wateraansluiting: tuinslangtype
• Waterdruk: 0,025-0,1MPa
• Waterafvoercapaciteit: 5,7 l/min
• Gastype: butaan of propaan
• Gasdruk: 30 mbar B/P
• Warmtetoevoer (Hs): 10kw
• Toevoerdruk*: 28-30/37,50 mbar
• Levensduur van gascilinder: 59 uren
• Gewicht: 127 kg *kan variëren naargelang het land

Specificaties
Gewicht:  121 kg

Verkrijgbaar in Tufway en Mondo.
Kleuren en afmetingen: zie specificaties gekozen model.

Verkrijgbaar in Mondo en Tufway.
Kleuren en afmetingen: zie specificaties Mondo 
en Tufway.

Specificaties
Gewicht:  66-67 kg

   gekeurd

GRATIS  
voor 15 000  
ROI punten

GRATIS  
voor 36 000  
ROI punten DEODORIZERS Safe-T-Fresh deodorizers en reinigingsproducten voor 

toiletten worden in meer dan 115 landen wereldwijd door 
operatoren van mobiele toiletten gebruikt om hun toiletten, 
wagens en handwasstations schoon te houden. Als 
marktleider bieden wij geparfumeerde, veilige en efficiënte 
deodorizers en reinigingsproducten aan waarmee u alle 
geurtjes kunt beheersen in plaats van ze te maskeren voor 
een langdurige frisheid.

MILIEUVRIENDELIJKE
De QuickScents-sachets bieden een snelle, 
frisse en makkelijke oplossing voor het onderhoud 
van uw mobiele toiletten. Elk sachet biedt een 
langdurig parfum en een krachtige blauwe 
kleurstof. Dankzij de drievoudige moleculaire 
technologie in dit kleine zakje houdt u niet alleen 
alle geuren onder controle, maar ook uw kosten.
QuickBlue™ is het eerste bruispakket met 
dubbele film dat oplost in pekelwater. Dit 
buitengewone proces (octrooi aangevraagd) 
combineert een PVA-film met een papieren rug 
tot een dynamische ontgeurder voor gebruik op 
evenementen en ‘s winters.
De QuickScents- en QuickBlue-producten worden 
voortaan in één handig pakket geleverd: de 
QuickPackets!
Eco Blue is een revolutionair, volledig biologisch 
afbreekbaar nieuw sachet zonder gevaarlijke 
stoffen (biocide- en bacterievrij). Dit met de geur 
en diepblauwe kleur die u gewend bent. Eco 
Blue biedt een verfrissende lavendelgeur bij elke 
temperatuur.

VLOEIBARE 
DEODORIZERS
Geconcentreerde vloeibare deodorizer 
voor mobiele toiletten voor een maximale 
geurbeheersing. De langdurige diepblauwe 
kleurstof maakt geen vlekken, dus uw 
handen blijven schoon. Dankzij zijn 
actieve ingrediënten is dit een krachtig 
en voordelig product. Het bevat geen 
formaldehyde.
•  STF6K
•  STF5K
•  STF4K
•  STF3K
•  Super Tubes
•  STF Bio
•  Blue Works

GEURVERSTERKERS
Telkens wanneer uw toiletten niet 
voldoende fris ruiken, zullen uw klanten 
niet geneigd zijn deze te gebruiken. 
Voor een aangenaam toiletbezoek voegt 
u bij elk onderhoud een langdurige 
geurverfrisser toe.

•  Cabana spray
•  Air Works discs
•  Bandit

ZEEP EN 
HAND-
VERZORGING
Zepen en handontsmetting,  
al dan niet schuimend

PRODUCTEN 
VOOR 
URINOIRS
•  Urinoirblokjes
•  Urinoirreiniger
•  Urinoirmatten

TOEBEHOREN
Een ruim aanbod aan pompen, flessen, 
tapkranen, borstels enz. 

REINIGINGS-
PRODUCTEN
•  Graffix anti-graffiti
•  Truck washdown
•  Toilet washdown

Onze ervaren mensen voeren continue kwaliteitscontroles 
uit tijdens verschillende tijdstippen van het productieproces.

Neem contact op met uw 
Area Manager voor meer 
informatie.



SERVICE UNITS Onze compacte en efficiënte onderhoudsunits bieden 
exploitanten een ultralichte methode om hun mobiele 
toiletcabines eenvoudig en snel te ledigen en te 
reinigen. Dankzij hun slimme ontwerp en beproefde 
onderdelen staan deze modules garant voor een 
zorgeloos gebruik.

MAL225
CAPACITEIT VERS/AFVALWATER

225 L / 600 L 

MAL250
CAPACITEIT VERS/AFVALWATER

250 L / 700 L 

MAL300
CAPACITEIT VERS/AFVALWATER

380 L / 750 L 

MAL450
CAPACITEIT VERS/AFVALWATER

550 L / 1150 L 

MAL650
CAPACITEIT VERS/AFVALWATER

850 L / 1600 L 

MGA925
CAPACITEIT VERS/AFVALWATER

1200 L / 2300 L 

Neem contact op met uw Area 
Manager voor meer info.

TOILET-
WAGENS

Deze multifunctionele en overal plaatsbare 
wagen werd ontworpen voor wie “zijn eigen 
ruimte” wil. Een ruimte om u even af te 
zonderen en te verfrissen... privé. Hij biedt 
u evenveel comfort als uw badkamer thuis, 
maar in een mobiele versie.

De aantrekkelijke prijs betekent niet dat 
er aan kwaliteit is ingeboet. Wij gebruiken 
nog steeds materialen van topkwaliteit en 
vakmanschap bij het bouwen van onze 
wagens.

De Selfie Slim telt twee privé-toiletten, elk 
met een spoelsysteem, wasbak, wastafel, 
spiegel en heldere omgevingsverlichting. 
Zodra de batterijen volledig geladen zijn en 
de tank volledig gevuld is met vers water, 
kan deze wagen de hele dag door worden 
gebruikt.

Neem contact op met uw Area 
Manager voor meer info.

Specificaties

• Aantal toiletten: 2
• Lengte: 4030 mm
• Breedte: 1670 mm
• Breedte met treden: 2220 mm
• Hoogte zonder airconditioning: 2795 mm
• Gewicht: 1160 kg



VRIJSTAANDE 
HANDWASSTATIONS

WAVE * 

De Wave heeft een gesloten verswatertank voor extra 
hygiëne. De gesloten tank maakt het gebruik van 
chloortabletten mogelijk voor het doden van schadelijke 
bacteriën die mogelijk in het water leven, om de gebruiker 
en het publiek te beschermen.

HOOGTE:  
WASTAFELHOOGTE: 

BREEDTE:   

DIEPTE:   
VERSWATERCAPACITEIT: 

AFVALWATERCAPACITEIT: 

LEEGGEWICHT/

VOLGEWICHT: 

AANTAL GEBRUIKEN:  

BREEZE  *
De Breeze heeft twee stations 
voor het wassen van handen 
en onderarmen en werkt met 
handenvrije voetbediende 
pomp die reeds jaren 
standaard worden voorzien in 
Satellite-producten, voor een 
probleemloze bediening.

BREEZE II
HOOGTE:  
BREEDTE:   

DIEPTE:   
VERSWATERCAPACITEIT: 

AFVALWATERCAPACITEIT:

LEEGGEWICHT:  

BREEZE I
HOOGTE:  
BREEDTE:   

DIEPTE:   
VERSWATERCAPACITEIT: 

AFVALWATERCAPACITEIT: 

LEEGGEWICHT:  

*Bestel de dispensers afzonderlijk

*Bestel de dispensers afzonderlijk

*Bestel de dispensers afzonderlijk

TAG 4 *

Een nieuwe gestroomlijnde wasbak met een 
hoge productiecapaciteit, die past in de meeste 
standaardtoiletten voor eenvoudig transport. Een 
nieuw vergrendelingsmechanisme, een eenvoudigere 
aanzuigpoort en toegang tot de verswatertank, plus grotere 
handgrepen aan alle vier de zijden maken van de Tag 4 een 
onderhoudsarm, alledaags station.

HOOGTE: 
BREEDTE:   
DIEPTE:  
VERSWATERCAPACITEIT: 

AFVALWATERCAPACITEIT: 

LEEGGEWICHT:  

* GRATIS  
voor 12 000 ROI punten INBOUW- 

HANDWASSTATIONS

PRO-12 *

Dit is misschien wel de meest flexibele van de in-unit 
handwasstations op de markt. De Pro-12 biedt voldoende 
reservoirruimte en de mogelijkheid om deze in een van de 
mobiele toiletten van standaardformaat van PolyPortables te 
plaatsen zonder het urinoir te verwijderen. Ook verkrijgbaar 
in een “Slim” -model om in bijna elk ander merk mobiel toilet 
te installeren.

*Afgebeeld met Promount Board

PRO-22 *

Dit robuuste interne handwasstation vereist het verwijderen 
van het draagbare toilet urinoir, maar geeft de gebruiker 
83,3 liter aan verswatercapaciteit. In situaties waarin een 
verswaterspoelsysteem nodig is, dient de Pro-22 als de 
voorkeurseenheid voor zowel handen wassen als het 
verswaterreservoir voor de spoelafvaltank.

HOOGTE:  
BREEDTE:   

DIEPTE:   
VERSWATERCAPACITEIT: 

LEEGGEWICHT:  

*Afgebeeld met Promount BoardAGWASH
Het rechtopstaande AgWash™-handwas-station kan langs 
buiten tegen alle draagbare toiletten worden gemonteerd 
om te voldoen aan de GAP-vereisten voor open lucht.

HOOGTE:  
BREEDTE:   

DIEPTE:   
VERSWATERCAPACITEIT: 

LEEGGEWICHT:  

AANTAL GEBRUIKEN:  

SLIMMATE (FOREARM) 

Dit compacte in-unit-handwasstation heeft een 
waterbesparend “waaierstraal”-mondstuk en een royale 
hoeveelheid vers water voor een groot aantal wasbeurten 
per vulling. Ontworpen om in de meeste units te passen, 
inclusief die van de meeste concurrenten. Ook aangeboden 
met een volledige onderarmwastafel.

MAXIM 3000 (FOREARM) 

Stijlvol hoekhandwasstation met voetpomp past perfect in 
het interieur van de Maxim 3000®. Het extra grote bekken 
is uiterst gepolijst voor een gemakkelijke reiniging zodat 
het na langdurig gebruik nog steeds schoon oogt. Ook 
aangeboden met een volledige onderarmwastafel.

HOOGTE:  
BREEDTE:   

DIEPTE:   
VERSWATERCAPACITEIT: 

LEEGGEWICHT:  

VOLGEWICHT:  

AANTAL GEBRUIKEN:  

HOOGTE:  
WASTAFELHOOGTE: 

HOOGTE “FOREARM”:  
BREEDTE:   

DIEPTE:   
VERSWATERCAPACITEIT: 

LEEGGEWICHT:  

VOLGEWICHT:  

* GRATIS  
voor 4 000 ROI punten

GRATIS  
voor 5 000 ROI punten

HOOGTE:  
BREEDTE:   

BREEDTE”SLIM”:  
DIEPTE:   
VERSWATERCAPACITEIT: 

LEEGGEWICHT:  

137 cm
82 cm

107 cm
61 cm
163 L
178 L

54 kg / 
213 kg

630

164 cm
9 cm

65 cm
76 L
83 L

30 kg

152 cm
56 cm
51 cm

76 L
76 L

25.4 kg

112 cm
48 cm
36 cm
27 cm
45.4 L
7.7 kg

93 cm
43 cm
34 cm
83.3 L

11.4 kg

112 cm
56 cm
23 cm
32.5 L
6.4 kg
44 kg

200

169 cm
41 cm
29 cm
64.3 L
8.4 kg

330

150 cm
48 cm
67 cm 

83 L
83 L

 29.5 kg

98 cm
84 cm

112 cm
48 cm
20 cm

38 L
6.4 kg
44 kg



HANDREINIGINGSTATIONS

GRATIS  
voor 3 000 ROI punten

GRATIS  
voor 3 000 ROI punten

*Bestel de dispensers afzonderlijk

HANDISTAND II
De Handistand II is een eenvoudig, handig 
handreinigingsstation voor elke gelegenheid. 
De holle piramidevorm maakt het gemakkelijk te 
manoeuvreren en te stapelen voor transport of opslag. 
Met de capaciteit om vier dispensers te bevestigen, 
zal de Handistand II zo veelzijdig zijn als u het nodig 
heeft.

HOOGTE: 119 cm
BREEDTE + DIEPTE BODEM: 76 cm
BREEDTE + DIEPTE TOP:   21 cm
GEWICHT (ZONDER DISPENSERS): 10 kg

HANDISTAND I
De Handistand is gemaakt van onbreekbaar 
gevormd polyethyleen dat bestand is tegen de 
kracht van vandalen en de natuur, zodat u het jaar 
na jaar kunt blijven verhuren. Als snellere winsten 
en voordelen op lange termijn zijn wat u van een 
handreinigingsstandaard wenst, dan stelt de 
Handistand u niet teleur.

HOOGTE: 152 cm
BREEDTE:  51 cm
DIEPTE:  51 cm 
GEWICHT (ZONDER DISPENSERS): 7.25 kg

Dispensers voor 
handdesinfectiemiddel

DISPENSERS & NAVULLINGEN

Voor gebruik op bouwplaatsen of 
op uw eigen bedrijfsterrein. Reinigt 
binnen- en buitenwanden. Zorgt 
ervoor dat uw toiletten er als nieuw 
blijven uitzien.

Handonsmettingsmiddel gel 
65% alcohol

Handonsmettingsmiddel vloeibaar 
80% alcohol

Verkrijgbare volumes: 5L, 20L, 200L, 
1000L

Verkrijgbare volumes: 1L, 3.8L, 23L

Bulkverpakking zeep

Verkrijgbare volumes: 10L

Handontsmettings-
middel of zeep
12 x 800ml / 10 x 1L

*Type dispensers kunnen variëren op basis van beschikbaarheid

DISPENSERS VOOR PAPIEREN 
HANDDOEKEN

BULKDISPENSERS

NAVULDISPENSERS

Handdesinfectiemiddel,  
zeep of schuimzeep
6 x 1L

TOILET WASHDOWN

NAVULCARTRIDGES

Dispensers voor 
handdesinfectiemiddel / zeep 
/ schuimzeep

Dispenser voor bulkzeep /  
bulk handontsmettingsmiddel

Dispenser voor bulkzeep /  
bulk handontsmettingsmiddel

800ml 1L 1L

0.5L 1L

NAVULLING BULK 
HANDONTSMETTINGSMIDDEL

NAVULLING 
BULKZEEP

1L



URICLEAN
Dit draagbare urinoir kan door drie mannen tegelijkertijd 
gebruikt worden en kan aangesloten worden op het 
rioleringsnet. Met zijn hoogwaardige hijsring, die geschikt 
is om de Uriclean zowel leeg als vol te hijsen, kan hij 
gemakkelijk verplaatst worden. Combineer de Uriclean 
met uw mobiele toiletten tijdens evenementen, zoals vele 
andere dat ook doen. Steeds meer dorpen en steden 
verplichten het gebruik van deze urinoirs om schade aan 
publieke of historische gebouwen te voorkomen. Kortom: 
de perfecte investering.

AFMETINGEN (H X Ø): 2,09 m x 1,20 m
LEEGGEWICHT: 79 kg
INHOUD:   374 L (1250 gebruiken)

4MEN
De 4Men voldoet aan alle eisen van mannen inzake 
van urinoirs op festivals. De tijd dat je niet wist waar 
je met je glas of drinkbeker moest blijven, is voorgoed 
voorbij. De 4Men werd immers voorzien van speciale 
uitsparingen om glazen of drinkbekers neer te zetten, 
om het de eindgebruiker nog gemakkelijker te maken. 
Gemakkelijk te onderhouden en te transporteren: 
de twee helften kunnen worden gescheiden en in 
elkaar worden genest, zodat er 5 4Men op één pallet 
kunnen. En tot slot, verschaf de eindgebruiker meer 
privacy door middel van schermen die bovenop het 
urinoir kunnen worden bevestigd (optioneel).

AFMETINGEN (H X B X D):   1,61 m x 1,12 m x 1,12 m
HOOGTE MET PRIVACYSCHERMEN: 1,80 m
LEEGGEWICHT:   40 kg
INHOUD:   400 L (1333 gebruiken)

Met privacyschermen

ALLEEN BESCHIKBAAR IN EUROPA.

ROLLY
Een standaardtoilet of urinoir past soms niet in een lift, maar 
arbeiders op de bovenste verdieping hebben nog steeds 
sanitaire voorziening en nodig. Dit urinoir op wieltjes biedt 
de perfecte oplossing. Het is gemaakt uit zeer duurzaam 
materiaal en is door zijn lichte gewicht zeer gemakkelijk 
verplaatsbaar. 
AFMETINGEN (H X B X D): 1,06 m x 0,40 m x 0,40 m
GEWICHT:   9 kg
INHOUD:  45 L (150 gebruiken)

URINOIRS

GRATIS  
voor 3 800 ROI punten

GRATIS  
voor 12 000 ROI punten

GRATIS  
voor 20 000 ROI punten

Tot 4 personen tegelijk kunnen gebruik maken van deze 
urinoirs, wat lange wachtrijen voorkomt en het verhoogt 
de capaciteit zonder dat er extra toiletten naar de plaats 
van het festival moeten worden getransporteerd. Een 
bijkomend voordeel is dat uw andere toiletten langer 
schoon blijven tijdens het festival.

“ Onze sector draagt een grote 
verantwoordelijkheid door de 
cruciale rol die het speelt bij het 
inperken van de verspreiding van 
bacteriën en ziekten. ”

 Todd Hilde

 CEO/Eigenaar Satellite Industries Inc.



TOILETROLWAGEN
Verplaats om het even welk mobiel toilet met dit 
stalen rolwagentje. Kantel de wagen omhoog, schuif 
de twee metalen stangen onder het toilet en kantel 
hem naar beneden. Het toilet wordt stevig geklemd 
en rust op 4 banden voor bijkomende ondersteuning 
en een optimale gewichtsverdeling. Het kan gebruikt 
worden voor alle mobiele toiletten, zelfs de grote voor 
rolstoelgebruikers. 

OPSLAGTANK
Deze opslagtank kan gebruikt worden als 
afvalwatertank of als verswatertank (voor een langere 
toevoer van vers water). Kan ook gebruikt worden 
om tijdelijk afvalwater te stockeren zodat er minder 
naar het waterzuiveringsstation dient gegaan te 
worden. Wanneer hij leeg is kan de Camel tank tot 6 
hoog gestapeld worden. Bovendien kunnen  ze aan 
de uiteinden met elkaar verbonden worden d.m.v. 
rubbers.

AFMETINGEN (H X B X D):  0.44 m x 1.35 m x 2.44 m 
LEEGGEWICHT: 59 kg
INHOUD:   1135 L

VRIJSTAANDE TANK
Speciaal ontworpen om te gebruiken in ruimtes 
die te klein zijn of moeilijk bereikbaar zijn met een 
mobiel toilet, bijvoorbeeld op de verdieping van een 
gebouw. Deze vrijstaande tank is zeer gemakkelijk 
verplaatsbaar dankzij de handgrepen.

AFMETINGEN (H X B X D):  0.58 m x 0.70 m x 0.48 m
GEWICHT:   7.5 kg
TANKINHOUD: 132 L

  AANVULLENDE PRODUCTEN

GRATIS  
voor 12 000 ROI punten

GRATIS  
voor 3 800 ROI punten

GRATIS  
voor 12 000 ROI punten

OPVANGBAK
Duurzame bakken om afvalwater op te vangen. 
Deze zijn vooral interessant wanneer de cabine 
gevuld met wegspoelmiddel overstroomt. 
Stevig gebouwd voor continu gebruik. Deze 
insluitingsbakken hebben een verdikte basis om 
hun vorm te behouden, gaan langer mee en passen 
onder alle standaard toiletvoetstukken.

AFMETINGEN (H X B X D):  0.89 m x 1.14 m x 1.23 m
CAPACITEIT MET CABINE: 68 L
TOTALE CAPACITEIT: 81.4 L

BEWEGINGSSENSORLICHT  
OP ZONNE-ENERGIE 
Dit lichtje op zonne-energie werd specifiek ontworpen voor mobiele 
toiletten. Het wordt in een uitgeboord gat in het dak van bovenaf 
gemonteerd, zodat het zonnepaneel vrij blijft. Een rubberen pakking 
verzekert dat de armatuur waterdicht blijft. Het lichtje wordt aan de 
toiletstructuur bevestigd met een contramoer met bewegingssensor, 
zodat de verlichting aangaat zodra in het toilet beweging wordt 
gedetecteerd en opnieuw uitgaat wanneer er na verloop van tijd 
geen beweging meer is. Verder is het ook voorzien van een dag/
nachtsensor zodat het overdag niet gaat branden.

• 5 superheldere leds die 35 lumen afgeven
• Oplaadbare NiMH-batterij 1,2 V 900 mAh
• Zonnepaneel van 2 V, 100 mA met ingebouwde dag/nachtsensor 

en overlaadbeveiliging
• Bewegingssensor met 100°-hoek – activeringszone 5 m
• Verlichtingsduur: het licht blijft branden zolang er beweging is en 

gaat uit zodra er gedurende 40 seconden geen beweging meer 
vastgesteld wordt

VENTILATOR OP  
ZONNE-ENERGIE
Specificaties:
VENTILATORSNELHEID: 2500 omw/min
MAX. LUCHTSTROOM:  56,1 m³/h (32,99 CF/m)
GELUIDSNIVEAU:  27dB
TOTALE AFMETING:  200 x 83 mm (diameter x hoogte)
INLAATBUIS:  82 x 58 mm (diameter x hoogte)

Operation mode:
•  Wanneer het zonlicht meer dan 40.000 lux bedraagt, zal de 

ventilator non-stop draaien.
•  Wanneer het zonlicht ca. 8.000 lux bedraagt, zal de 

ventilator gedurende 45 sec. draaien na ca. 4 minuten 
opladen.

•  De laadtijd is korter bij feller zonlicht.

GRATIS  
voor 2 300 ROI punten
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Distributiecentrum en kantoor UK
Unit 2 Pool Road Industrial Estate • Pool Road • Nuneaton • CV10 9AE • 
Verenigd Koninkrijk
Tel.: +44 1530 515216

Distributiecentrum en kantoor DUITSLAND
Poortnr. 7556 • Hamburger Straße 50 • 47229 Duisburg • Duitsland
Tel.: +49 2065 54544 0

Hoofdkantoor EUROPA
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Tel.: +32 2 542 56 56
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Tel.: +39 346 5067830 • +39 392 1528830

Distributiecentra en kantoren
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Wojciecha z Brudzewa 38 • 62-800 Kalisz • Polen
Tel.: +48 692 492 746

Kantoor NEDERLAND
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