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SANITRAX  
TOILETMODULE

Hoe verzekert u dat de vele toiletten grondig en snel 
worden gereinigd? De aantrekkelijke, robuuste en bijzonder 
gebruiksvriendelijke toiletten van Sanitrax bieden de perfecte 
oplossing!

HET BESTE MOBIELE TOILET DAT U ZICH KUNT INBEELDEN
Sanitrax staat voor slimme duurzame sanitaire oplossingen. Slimme 
duurzame sanitaire oplossingen voor grote groepen gebruikers. 
Transportvriendelijk, snel en eenvoudig opstelbaar, duurzaam en 
makkelijk uitbreidbaar.

En wat kunnen we vertellen over de unieke spoeltechnologie? 
Deze technologie zorgt voor een besparing tot 90% op het 

waterverbruik. Wat niet alleen een enorme kostenbesparing 
inhoudt, maar ook uitermate milieuvriendelijk is. Daarenboven 
vallen het aantrekkelijke design en de luxueuze afwerking meteen 
op. Al deze factoren samen maken van de Sanitrax toileteenheid de 
meest complete oplossing op de markt.

SANITRAX DOET DAT BEETJE EXTRA
Naast het alomvattende ‘standaard’-toilet biedt Sanitrax ook 
een VIP-toilet en een toilet voor mensen met een handicap. De 
volwaardige en modulaire Sanitrax-productlijn omvat ook urinoirs, 
wastafels en douches.

Wanneer u instaat voor de inrichting 
van locaties voor evenementen, 
festivalterreinen, tijdelijke bouwplaatsen, 
legerkampen of tijdelijke locaties voor 
de opvang van vluchtelingen, dan is het 
belangrijk dat u optimale voorzieningen 
levert voor sanitair en persoonlijke hygiëne.

TECHNISCHE 
SPECIFICATIES
• Afmetingen (bxdxh) in cm: 

255 x 120 x 145 (vervoer) of 235 (in gebruik)
• Afmetingen (bxdxh) in inch:  

100,4 x 47,2 x 57,1 of 92,52 (in gebruik)
• Gewicht: 750 kg/1650 lbs
• Vervoer: 26 eenheden (78 toiletten) op een oplegger van 

53’ (afhankelijk van lokale regelgeving)
• Vermogen: 12 V, 3 W
• Aansluiting watertoevoer: 3/4” M sluitnok
• Aansluiting afvoer afvalwater: 2,5” F sluitnok
• Afvalwatersysteem: vacuüm
• Vacuümdruk in bar: -0,3 tot -0,6
• Vacuümdruk in psi: -4,3 tot -8,7
• Waterdruk in bar: 3 tot 5
• Waterdruk in psi: 40 tot 90

VOORDELEN VOOR DE KLANT
• Milieuvriendelijk en duurzaam 

(tot 90% besparing op water, slim vervoer, ledverlichting)
• Onderhoudsvriendelijk
• Individueel aanpasbaar (aanbrengen van merknaam) en 

uitbreidbaar dankzij modulair ontwerp
• Snel opgesteld en makkelijk te vervoeren
• Geen specifiek installatiegereedschap vereist

ANDERE KENMERKEN
• Frame van gegalvaniseerd staal
• Interieur van glasvezel
• Vacuüm- en zwaartekrachtmodel mogelijk
• Inclusief afvalemmer, wc-rolhouder, kledinghaak en verlichting

Daarenboven helpen we u graag op weg. Precies wat u 
mag verwachten van een kwaliteitsmerk als Sanitrax en ons 
uitgebreid partnernetwerk: we gaan aan de slag met uw vraag 
en bezorgen u een gedetailleerd algemeen plan alsook een 
situatieverslag. U zal meteen merken waarom we een van de 
snelst groeiende bedrijven zijn op de markt van de tijdelijke 
sanitaire oplossingen.

Neem contact met ons op zodat we uw situatie en behoeften 
kunnen bespreken. We helpen u graag!

HIGHLIGHTS
• Component van modulair totaalconcept 

(toiletten, urinoirs, wastafels en douches)
• Makkelijk en goedkoop te vervoeren, snel opgesteld en 

aanpassing
• Enorme besparing op water dankzij unieke spoeltechnologie
• Unieke combinatie van aantrekkelijk design en robuuste 

constructie
• Besparingen op bedrijfskosten (niet alle toiletten moeten 

door servicetrucks worden leeggepompt)

IDEAAL VOOR
• Evenementen en festivals
• Tijdelijke bouwplaatsen
• Militaire missies
• Programma’s voor humanitaire hulp
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Uitermate praktisch, aantrekkelijk ontworpen en slim uitgerust. 
Verder is het ook belangrijk dat deze eenheden grondig en snel 
kunnen worden gereinigd tussen de verschillende gebruiks-
periodes. De wastafels van Sanitrax bieden de perfecte oplossing!

EEN ERG NUTTIGE EN COMPACTE WASTAFEL
Sanitrax staat voor slimme duurzame sanitaire oplossingen. Slimme 
duurzame sanitaire oplossingen voor grote groepen gebruikers. 
Transportvriendelijk, snel en eenvoudig opstelbaar, duurzaam en 
makkelijk uitbreidbaar.

Een eenheid bestaat uit acht kranen, vier aan elke kant. De 
aantrekkelijk ontworpen wastafels zijn over de volwaardige 
breedte uitgerust met een roestvrijstalen spiegel, en beschikken 

over geïntegreerde zeep- en handdoekdispensers. Gebruikte 
handdoekjes kunnen op verschillende plaatsen in de 
wastafeleenheid worden weggegooid.

De wastafels zijn uitgerust met waterbesparende kranen en 
worden geleverd met ledverlichting. Daarenboven vallen het 
aantrekkelijke design en de luxueuze afwerking meteen op. Al deze 
factoren samen maken van de Sanitrax wastafeleenheid de meest 
complete oplossing op de markt.

Bij de inrichting van locaties voor 
evenementen, festivalterreinen, 
tijdelijke bouwplaatsen, legerkampen 
of tijdelijke locaties voor de opvang van 
vluchtelingen zijn wastafeleenheden een 
essentieel onderdeel.

SANITRAX 
WASTAFELMODULE

TECHNISCHE 
SPECIFICATIES
• Afmetingen (bxdxh) in cm: 

255 x 120 x 145 (vervoer) of 235 (in gebruik)
• Afmetingen (bxdxh) in inch:  

100,4 x 47,2 x 57,1 of 92,52 (in gebruik)
• Gewicht: 800 kg/1750 lbs
• Vervoer: 26 eenheden (208 wastafels) op een oplegger 

van 53’ (afhankelijk van lokale regelgeving)
• Vermogen: 12 V, 6W
• Aansluiting watertoevoer: 3/4” M sluitnok
• Aansluiting afvoer afvalwater: 2,5” F sluitnok
• Afvalwatersysteem: vacuüm
• Vacuümdruk in bar: -0,3 tot -0,6
• Vacuümdruk in psi: -4,3 tot -8,7
• Waterdruk in bar: 3 tot 5
• Waterdruk in psi: 40 tot 90

VOORDELEN VOOR DE KLANT
• Milieuvriendelijk en duurzaam 

(waterbesparende kranen, slim vervoer, ledverlichting)
• Onderhoudsvriendelijk
• Individueel aanpasbaar (aanbrengen van merknaam) en 

uitbreidbaar dankzij modulair karakter
• Snel opgesteld en makkelijk te vervoeren
• Geen specifiek installatiegereedschap vereist

ANDERE KENMERKEN
• Frame van gegalvaniseerd staal
• Interieur van glasvezel
• Vacuüm- en zwaartekrachtmodel mogelijk
• Grote roestvrije spiegel over de volwaardige breedte, aan beide 

kanten
• Inclusief acht waterbesparende kranen, vier zeepdispensers, twee 

handdoekdispensers en vier afvalemmers voor de handdoekjes

SANITRAX DOET DAT BEETJE EXTRA
Naast de bijzonder volwaardige wastafeleenheid omvat de 
complete en modulaire Sanitrax-productlijn ook een douche, 
een urinoir en een reeks toileteenheden (standaardtoilet, 
VIP-toilet en een toilet voor mensen met een handicap).

Daarenboven helpen we u graag op weg. Precies wat u 
mag verwachten van een kwaliteitsmerk als Sanitrax en ons 
uitgebreid partnernetwerk: we gaan aan de slag met uw vraag 
en bezorgen u een gedetailleerd algemeen plan alsook een 
situatieverslag. U zal meteen merken waarom we een van de 
snelst groeiende bedrijven zijn op de markt van de tijdelijke 
sanitaire oplossingen.

Neem contact met ons op zodat we uw situatie en behoeften 
kunnen bespreken. We helpen u graag!

HIGHLIGHTS
• Component van modulair totaalconcept 

(toiletten, urinoirs, wastafels en douches)
• Bijzonder complete en compacte wastafeleenheid
• Makkelijk en goedkoop te vervoeren, snel opgesteld en aan-

passing
• Unieke combinatie van aantrekkelijk design en robuuste 

constructie
• Waterbesparende kranen

IDEAAL VOOR
• Evenementen en festivals
• Tijdelijke bouwplaatsen
• Militaire missies
• Programma’s voor humanitaire hulp
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Uitermate praktisch, aantrekkelijk ontworpen en uitgerust met slimme 
spoeltechnologie om te besparen op het waterverbruik. Verder is het 
ook belangrijk dat deze eenheden grondig en snel kunnen worden 
gereinigd tussen de verschillende gebruiksperiodes. De urinoirs van 
Sanitrax zijn onmisbaar op elke locatie!

EEN ERG FUNCTIONEEL EN GEBRUIKSVRIENDELIJK URINOIR
Sanitrax staat voor slimme duurzame sanitaire oplossingen. Slimme 
duurzame sanitaire oplossingen voor grote groepen gebruikers. 
Transportvriendelijk, snel en eenvoudig opstelbaar, duurzaam en 
makkelijk uitbreidbaar.

De eenheid kan aan beide kanten worden gebruikt. Optionele 
privacyschermen zijn verkrijgbaar om de gebruikers meer privacy te 

bieden. De urinoirs zijn uitgerust met ledverlichting en maken gebruik 
van een unieke automatische spoeltechnologie om ze steeds fris en 
schoon te houden met een minimum aan waterverbruik. 
Dit levert een enorme kostenbesparing op en is bijzonder 
milieuvriendelijk. Daarenboven vallen het aantrekkelijke design en de 
luxueuze afwerking meteen op. Al deze factoren samen maken van de 
Sanitrax urinoireenheid de meest complete oplossing op de markt.

SANITRAX DOET DAT BEETJE EXTRA
Naast het erg functionele urinoir omvat de complete en modulaire 
Sanitrax-productlijn ook een douche, een wastafel en een reeks 
toileteenheden (standaardtoilet, VIP-toilet en een toilet voor mensen 
met een handicap).

Bij de inrichting van locaties voor 
evenementen, festivalterreinen, 
tijdelijke bouwplaatsen, legerkampen 
of tijdelijke locaties voor de opvang van 
vluchtelingen zijn urinoirs een belangrijk 
basiscomponent van de sanitaire 
voorzieningen.

SANITRAX 
URINOIRMODULE

TECHNISCHE 
SPECIFICATIES
• Afmetingen (bxdxh) in cm: 

255 x 120 x 145 (vervoer) of 235 (in gebruik)
• Afmetingen (bxdxh) in inch:  

100,4 x 47,2 x 57,1 of 92,52 (in gebruik)
• Gewicht: 800 kg/1750 lbs
• Vervoer: 26 eenheden (208 individuele urinoirs) op een 

oplegger van 53’ (afhankelijk van lokale regelgeving)
• Vermogen: 12 V, 6W
• Aansluiting watertoevoer: 3/4” M sluitnok
• Aansluiting afvoer afvalwater: 2,5” F sluitnok
• Afvalwatersysteem: vacuüm
• Vacuümdruk in bar: -0,3 tot -0,6
• Vacuümdruk in psi: -4,3 tot -8,7
• Waterdruk in bar: 3 tot 5
• Waterdruk in psi: 40 tot 90

VOORDELEN VOOR DE KLANT
• Milieuvriendelijk en duurzaam 

(waterbesparende kranen, slim vervoer, ledverlichting)
• Onderhoudsvriendelijk
• Individueel aanpasbaar (aanbrengen van merknaam) en 

uitbreidbaar dankzij modulair karakter
• Mogelijkheden voor publiciteit
• Snel opgesteld en makkelijk te vervoeren
• Geen specifiek installatiegereedschap vereist

ANDERE KENMERKEN
• Frame van gegalvaniseerd staal
• Interieur van glasvezel
• Vacuüm- en zwaartekrachtmodel mogelijk
• Optioneel: privacyschermen voor meer privacy
• Inclusief waterbesparende spoeltechnologie

Daarenboven helpen we u graag op weg. Precies wat u 
mag verwachten van een kwaliteitsmerk als Sanitrax en ons 
uitgebreid partnernetwerk: we gaan aan de slag met uw vraag 
en bezorgen u een gedetailleerd algemeen plan alsook een 
situatieverslag. U zal meteen merken waarom we een van de 
snelst groeiende bedrijven zijn op de markt van de tijdelijke 
sanitaire oplossingen.

Neem contact met ons op zodat we uw situatie en behoeften 
kunnen bespreken. We helpen u graag!

HIGHLIGHTS
• Component van modulair totaalconcept 

(toiletten, urinoirs, wastafels en douches)
• Makkelijk en goedkoop te vervoeren, snel opgesteld en 

aanpassing
• Enorme besparing op water dankzij unieke spoeltechnologie
• Unieke combinatie van aantrekkelijk design en robuuste 

constructie
• Besparingen op bedrijfskosten (de individuele urinoirs 

moeten niet door servicetrucks worden leeggepompt/
gereinigd)

IDEAAL VOOR
• Evenementen en festivals
• Tijdelijke bouwplaatsen
• Militaire missies
• Programma’s voor humanitaire hulp
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SANITRAX 
MIVA-MODULE

De ruime toileteenheid is vlot toegankelijk en voorzien van alle 
comfort. De eenheden zijn robuust, luxueus afgewerkt en uitgerust 
met een slimme technologie om water te besparen. Verder is het 
ook belangrijk dat de eenheden grondig en snel kunnen worden 
gereinigd tussen de verschillende gebruiksperiodes.

De Sanitrax MIVA is onmisbaar op elke locatie!

RUIME MOBIELE TOILETEENHEID VOOR MENSEN MET 
EEN HANDICAP
Sanitrax staat voor slimme duurzame sanitaire oplossingen. Slimme 
duurzame sanitaire oplossingen voor grote groepen gebruikers. 
Transportvriendelijk, snel en eenvoudig opstelbaar, duurzaam en 

makkelijk uitbreidbaar.
De Sanitrax MIVA staat voor de toevoeging van een vlot 
toegankelijke en ruime toileteenheid voor mensen met een 
handicap. Het toilet kan ook met een douche worden uitgebreid. 
Een wastafel, spiegel en plek voor het verversen van luiers vullen 
het interieur aan. De volwaardige oprijhelling voldoet aan de 
eisen vermeld in de Amerikaanse wet MIVA waarin de rechten van 
mensen met een handicap zijn opgenomen. De oprijhelling kan 
tijdens het vervoer veilig in de eenheid worden opgeborgen.

De unieke spoeltechnologie (waarbij tot 90% op waterverbruik 
wordt bespaard) maakt dit toilet duurzaam en bijzonder 
milieuvriendelijk. Daarenboven vallen het aantrekkelijke design en 

Bij de inrichting van locaties voor 
evenementen, festivalterreinen, tijdelijke 
bouwplaatsen, legerkampen of tijdelijke 
locaties voor de opvang van vluchtelingen 
is het essentieel dat aan de sanitaire 
voorzieningen ook een toilet voor mensen 
met een handicap wordt toegevoegd.

TECHNISCHE 
SPECIFICATIES
• Afmetingen (bxdxh) in cm: 255 x 230 x 239
• Afmetingen (bxdxh) in inch: 100,4 x 90,6 x 94,1
• Gewicht: 1200 kg/2646 lbs
• Vervoer: 7 eenheden (7 toiletten/douches) op een 

oplegger van 53’ (afhankelijk van lokale regelgeving)
• Vermogen (EU): 230 V, 16 A
• Vermogen (UL/CSA): 110 V, 20 A
• Aansluiting watertoevoer: 3/4” M sluitnok
• Aansluiting afvoer afvalwater: 2,5” F sluitnok
• Afvalwatersysteem: vacuüm
• Vacuümdruk in bar: -0,3 tot -0,6
• Vacuümdruk in psi: -4,3 tot -8,7
• Waterdruk in bar: 3 tot 5
• Waterdruk in psi: 40 tot 90

• Militaire missies
• Programma’s voor humanitaire hulp

VOORDELEN VOOR DE KLANT
• Milieuvriendelijk en duurzaam 

(tot 90% besparing op water, slim vervoer, ledverlichting)
• Onderhoudsvriendelijk
• Individueel aanpasbaar (aanbrengen van merknaam) en 

uitbreidbaar dankzij modulair karakter
• Snel opgesteld en makkelijk te vervoeren
• Geen specifiek installatiegereedschap vereist

ANDERE KENMERKEN
• Frame van gegalvaniseerd staal
• Aluminium deurscharnieren
• Vrij/Bezet-aanduiding licht op
• Sandwichwanden van glasvezel
• Vacuüm- en zwaartekrachtmodel mogelijk
• Inclusief wastafel, wc-rolhouder, spiegel en verlichting
• Optioneel: douche

de luxueuze afwerking meteen op. Al deze factoren samen 
maken de Sanitrax MIVA uniek en onmisbaar.

SANITRAX DOET DAT BEETJE EXTRA
Naast de toileteenheid voor mensen met een handicap 
biedt Sanitrax ook een standaardtoilet en een VIP-toilet. De 
volwaardige en modulaire Sanitrax-productlijn omvat ook 
urinoirs, wastafels en douches.

Daarenboven helpen we u graag op weg. Precies wat u 
mag verwachten van een kwaliteitsmerk als Sanitrax en ons 
uitgebreid partnernetwerk: we gaan aan de slag met uw vraag 
en bezorgen u een gedetailleerd algemeen plan alsook een 
situatieverslag. U zal meteen merken waarom we een van de 
snelst groeiende bedrijven zijn op de markt van de tijdelijke 
sanitaire oplossingen.

Neem contact met ons op zodat we uw situatie en behoeften 
kunnen bespreken.
We helpen u graag!

HIGHLIGHTS
• Component van modulair totaalconcept 

(toiletten, urinoirs, wastafels en douches)
• Makkelijk en goedkoop te vervoeren, snel opgesteld en 

aanpassing
• Vlot toegankelijk, ruim en gebruikersvriendelijk
• Enorme besparing op water dankzij unieke spoeltechnologie
• Unieke combinatie van aantrekkelijk design en robuuste 

constructie
• Ontworpen volgens de eisen in de Amerikaanse wet MIVA 

waarin de rechten van mensen met een handicap zijn 
opgenomen.

IDEAAL VOOR
• Evenementen en festivals
• Tijdelijke bouwplaatsen
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SANITRAX 
DOUCHEMODULE

Naast een optimale installatie van de sanitaire voorzieningen is het 
ook bijzonder belangrijk dat de eenheden grondig en snel kunnen 
worden gereinigd tussen de gebruiksperiodes. De aantrekkelijke, 
robuuste en erg gebruiksvriendelijke douches van Sanitrax bieden de 
perfecte oplossing!

EEN ZEER AANTREKKELIJKE EN RUIME MOBIELE DOUCHE
Sanitrax staat voor slimme duurzame sanitaire oplossingen. Slimme 
duurzame sanitaire oplossingen voor grote groepen gebruikers. 
Transportvriendelijk, snel en eenvoudig opstelbaar, duurzaam en 
makkelijk uitbreidbaar.

Een eenheid telt drie douches. De aantrekkelijk ontworpen en ruime 
douches bieden totale privacy en voldoende licht en ventilatie. 

Verder is er ook een kast beschikbaar waar kleding en waardevolle 
bezittingen droog en veilig kunnen worden opgeborgen.

De douches zijn uitgerust met waterbesparende douchekoppen 
en worden geleverd met ledverlichting. Daarenboven vallen het 
aantrekkelijke design en de luxueuze afwerking meteen op. Al deze 
factoren samen maken van de Sanitrax douche-eenheid de meest 
complete oplossing op de markt.

SANITRAX DOET DAT BEETJE EXTRA
Naast de bijzonder aantrekkelijke douche-eenheid omvat de 
complete en modulaire Sanitrax-productlijn ook een wastafel, een 
urinoir en een reeks toileteenheden (standaardtoilet, VIP-toilet en een 
toilet voor mensen met een handicap).

Bij de inrichting van locaties voor 
evenementen, festivalterreinen, tijdelijke 
bouwplaatsen, legerkampen of tijdelijke 
locaties voor de opvang van vluchtelingen 
moeten in de meeste gevallen ook douche-
eenheden worden voorzien.

TECHNISCHE 
SPECIFICATIES
• Afmetingen (bxdxh) in cm: 

255 x 120 x 145 (vervoer) of 235 (in gebruik)
• Afmetingen (bxdxh) in inch:  

100,4 x 47,2 x 57,1 of 92,52 (in gebruik)
• Gewicht: 750 kg/1650 lbs
• Vervoer: 26 eenheden (78 douches) op een oplegger van 

53’ (afhankelijk van lokale regelgeving)
• Vermogen: 12 V, 3W
• Aansluiting watertoevoer: 5/4” M sluitnok
• Aansluiting afvoer afvalwater: buis 75 mm
• Afvalwatersysteem: zwaartekracht
• Vacuümdruk in bar: -
• Vacuümdruk in psi: -
• Waterdruk in bar: 3 tot 5
• Waterdruk in psi: 40 tot 90

VOORDELEN VOOR DE KLANT

• Milieuvriendelijk en duurzaam 
(waterbesparende douchekoppen, slim vervoer, ledverlichting)

• Onderhoudsvriendelijk
• Individueel aanpasbaar (aanbrengen van merknaam) en 

uitbreidbaar dankzij modulair karakter
• Snel opgesteld en makkelijk te vervoeren
• Geen specifiek installatiegereedschap vereist

ANDERE KENMERKEN
• Frame van gegalvaniseerd staal
• Interieur van glasvezel
• Inclusief kledinghaak en kast om kleding droog te houden

Daarenboven helpen we u graag op weg. Precies wat u 
mag verwachten van een kwaliteitsmerk als Sanitrax en ons 
uitgebreid partnernetwerk: we gaan aan de slag met uw vraag 
en bezorgen u een gedetailleerd algemeen plan alsook een 
situatieverslag. U zal meteen merken waarom we een van de 
snelst groeiende bedrijven zijn op de markt van de tijdelijke 
sanitaire oplossingen.

Neem contact met ons op zodat we uw situatie en behoeften 
kunnen bespreken. We helpen u graag!

HIGHLIGHTS
• Component van modulair totaalconcept 

(toiletten, urinoirs, wastafels en douches)
• Veel privacy en mogelijkheden om waardevolle bezittingen 

op te bergen
• Makkelijk en goedkoop te vervoeren, snel opgesteld en 

aanpassing
• Unieke combinatie van aantrekkelijk design en robuuste 

constructie
• Waterbesparende douchekoppen

IDEAAL VOOR
• Evenementen en festivals
• Tijdelijke bouwplaatsen
• Militaire missies
• Programma’s voor humanitaire hulp
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U kunt deze exclusieve oplossingen voor bijvoorbeeld personeelsleden, 
werknemers of artiesten inzetten en ze in functie van uw behoeften 
aanpassen. De eenheden zijn robuust, luxueus afgewerkt en uitgerust met 
diverse soorten slimme technologie om water te besparen. Verder is het 
ook belangrijk dat de eenheden grondig en snel kunnen worden gereinigd 
tussen de verschillende gebruiksperiodes. 
De Sanitrax VIPLOO is een unieke aanvulling op eender welke locatie!

UNIEKE MOBIELE TOILET- EN/OF DOUCHE-EENHEID VOOR VIP’S
Sanitrax staat voor slimme duurzame sanitaire oplossingen. Slimme 
duurzame sanitaire oplossingen voor grote groepen gebruikers. 
Transportvriendelijk, snel en eenvoudig opstelbaar, duurzaam en makkelijk 
uitbreidbaar.

De unieke VIP-eenheid is makkelijk te configureren in functie van uw 
behoeften. Een toilet en een douche, twee toiletten of twee douches: de 
eenheid aanpassen gaat bijzonder eenvoudig. Door gewoon het toilet 
te verwijderen, hebt u een douche! Iedere toilet/doucheruimte is ook 
uitgerust met een eigen design-wastafel voor optimaal comfort!

De toiletten en de waterbesparende douchekoppen in het 
douchegedeelte zijn uitgerust met een unieke spoeltechnologie 
(waarmee u tot 90% bespaart op waterverbruik). Efficiënt en bijzonder 
milieuvriendelijk.

Daarenboven vallen het aantrekkelijke design en de luxueuze afwerking 
meteen op. Al deze factoren samen maken van de Sanitrax VIPLOO de 
meest complete oplossing op de markt.

SANITRAX 
VIPLOO-MODULE

Bij de inrichting van locaties voor 
evenementen, festivalterreinen, tijdelijke 
bouwplaatsen, legerkampen of tijdelijke 
locaties voor de opvang van vluchtelingen 
vormt een luxueuze VIP-toilet/
douchecabine een zeer gewaardeerde 
aanvulling op de sanitaire voorzieningen.

TECHNISCHE 
SPECIFICATIES
• Afmetingen (bxdxh) in cm: 255 x 120 x 239
• Afmetingen (bxdxh) in inch: 100,4 x 47,2 x 94,1
• Gewicht: 700 kg/1540 lbs
• Vervoer: 13 eenheden (26 toiletten/douches) op een 

oplegger van 53’ (afhankelijk van lokale regelgeving)
• Vermogen (EU): 230 V, 16 A
• Vermogen (UL/CSA): 110 V, 20 A
• Aansluiting watertoevoer: 3/4” M sluitnok
• Aansluiting afvoer afvalwater: 2,5” F sluitnok
• Afvalwatersysteem: vacuüm
• Vacuümdruk in bar: -0,3 tot -0,6
• Vacuümdruk in psi: -4,3 tot -8,7
• Waterdruk in bar: 3 tot 5
• Waterdruk in psi: 40 tot 90

VOORDELEN VOOR DE KLANT
• Milieuvriendelijk en duurzaam 

(tot 90% besparing op water, slim vervoer, ledverlichting)
• Onderhoudsvriendelijk
• Individueel aanpasbaar (aanbrengen van merknaam) en 

uitbreidbaar dankzij modulair karakter
• Snel opgesteld en makkelijk te vervoeren
• Geen specifiek installatiegereedschap vereist

ANDERE KENMERKEN
• Frame van gegalvaniseerd staal
• Aluminium deurscharnieren
• Vrij/Bezet-aanduiding licht op
• Sandwichwanden van glasvezel
• Vacuüm- en zwaartekrachtmodel mogelijk
• Veel privacy en mogelijkheden om waardevolle bezittingen op te 

bergen
• Inclusief wastafel, zeepdispenser, wc-rolhouder, spiegel en 

verlichting

SANITRAX DOET DAT BEETJE EXTRA
Naast de unieke VIP-eenheid biedt Sanitrax ook een 
standaardtoilet en een toilet voor mensen met een handicap. 
De volwaardige en modulaire Sanitrax-productlijn omvat ook 
urinoirs, wastafels en douches.

Daarenboven helpen we u graag op weg. Precies wat u 
mag verwachten van een kwaliteitsmerk als Sanitrax en ons 
uitgebreid partnernetwerk: we gaan aan de slag met uw vraag 
en bezorgen u een gedetailleerd algemeen plan alsook een 
situatieverslag. U zal meteen merken waarom we een van de 
snelst groeiende bedrijven zijn op de markt van de tijdelijke 
sanitaire oplossingen.

Neem contact met ons op zodat we uw situatie en behoeften 
kunnen bespreken. We helpen u graag!

HIGHLIGHTS
• Component van modulair totaalconcept 

(toiletten, urinoirs, wastafels en douches)
• Makkelijk en goedkoop te vervoeren, snel opgesteld en 

aanpassing
• Snel en makkelijk aanpasbaar volgens uw eigen behoeften
• Enorme besparing op water dankzij unieke spoeltechnologie
• Unieke combinatie van aantrekkelijk design en robuuste 

constructie

IDEAAL VOOR
• Evenementen en festivals
• Tijdelijke bouwplaatsen
• Militaire missies
• Programma’s voor humanitaire hulp

info@satelliteindustries.com  |  satelliteindustries.nl  |  sanitrax.com



Naast standaard sanitaire voorzieningen is het van essentieel 
belang dat u kunt vertrouwen op douches die grondig en snel 
gereinigd kunnen worden. De aantrekkelijke, robuuste en bijzonder 
gebruiksvriendelijke douchemodules van Sanitrax bieden de 
perfecte oplossing!

EEN ZEER AANTREKKELIJKE EN EFFICIËNTE MOBIELE 
DOUCHE
Sanitrax staat voor slimme duurzame sanitaire oplossingen voor 
grote groepen gebruikers. Transportvriendelijk, snel en eenvoudig 
opstelbaar, duurzaam en makkelijk schaalbaar. Elke module telt 
twee douches. De aantrekkelijk ontworpen en ruime douches 

bieden totale privacy en voldoende licht en ventilatie. Een 
douchegordijn zorgt ervoor dat kleding en waardevolle bezittingen 
binnen de eigenlijke module droog en veilig opgeborgen kunnen 
worden. Iedere douche is uitgerust met een waterbesparende 
douchekop en ledverlichting. Toevoer van warm water is niet 
inbegrepen en moet door derden ter plaatse worden geleverd.

SANITRAX DOET DAT BEETJE EXTRA
De erg efficiënte douchemodule vult de volwaardige lijn van
toiletten, urinoirs en wastafels aan tot een volledig geïntegreerde 
sanitaire oplossing voor uw evenement, festival, kamp of grote 
bijeenkomst.

SANITRAX 
DOUCHEMODULE 2.0

Bij de inrichting van locaties voor 
evenementen, festivalterreinen, tijdelijke 
bouwplaatsen, legerkampen of tijdelijke 
locaties voor de opvang van vluchtelingen 
vormt een luxueuze VIP-toilet/
douchecabine een zeer gewaardeerde 
aanvulling op de sanitaire voorzieningen.

TECHNISCHE
SPECIFICATIES
• Afmetingen (bxdxh) in cm: 

236 x 112 x 127 (vervoer) of 234 (in gebruik)
• Afmetingen (bxdxh) in inch: 

92,6 x 44,1 x 50 of 91,13 (in gebruik)
• Gewicht: 750 kg/1650 lbs
• Vervoer: 20 modules (40 douches) in een HC van 40’, 

28 modules (56 douches) op een oplegger van 53’ 
(afhankelijk van lokale regelgeving)

• Vermogen: 12 V, 2 W
• Aansluiting watertoevoer: 5/4” M sluitnok
• Afvalwatersysteem: zwaartekracht, 50 mm
• Vacuümdruk: -0,3 tot -0,6 bar
• Vacuümdruk in psi: -4,3 tot -8,7 psi
• Waterdruk: 3 tot 5 bar
• Waterdruk: 40 tot 90 psi

VOORDELEN VOOR DE KLANT
• Milieuvriendelijk en duurzaam 

(waterbesparende douchekoppen, slim vervoer, ledverlichting)
• Onderhoudsvriendelijk
• Individueel aanpasbaar (aanbrengen van merknaam) en 

uitbreidbaar dankzij modulair karakter
• Snel opgesteld en makkelijk te vervoeren
• Geen specifiek installatiegereedschap vereist

ANDERE KENMERKEN
• Frame van gegalvaniseerd staal
• Gepoederlakt interieur
• Inclusief kledinghaak en ruimte om kleding droog te houden

We helpen u graag op weg. Ons team zit klaar om u advies 
te verlenen wanneer u douches nodig hebt voor uw project. 
We kunnen u in contact brengen met de partners uit ons 
partnernetwerk en uw vragen beantwoorden zodat uw project 
een succes wordt. U zal meteen merken waarom we een van 
de snelst groeiende bedrijven zijn op de markt van de tijdelijke 
sanitaire oplossingen.

Neem vandaag nog contact met ons op en we helpen u graag 
verder!

HIGHLIGHTS
• Modulair totaalconcept 

(toiletten, urinoirs, wastafels, MIVA’s en douches)
• Privacy en mogelijkheden om waardevolle bezittingen op te 

bergen
• Snelle, efficiënte opstelling en makkelijk schaalbaar
• Unieke combinatie van aantrekkelijk design en robuuste 

constructie
• Waterbesparende douchekoppen

IDEAAL VOOR
• Evenementen en festivalterreinen
• Tijdelijke bouwplaatsen
• Militaire missies
• Programma’s voor rampenbestrijding/humanitaire hulp
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Het vacuümpompsysteem vormt de kern van het Sanitrax-
systeem. Alle modules zijn via slangen aangesloten op de centrale 
technische module die zich een heel eind van de toiletten en 
aanvullende modules kan bevinden. Nadat al het afval naar 
de centrale technische module is gezogen, wordt het door de 
pomp week gemaakt en vervolgens naar een sanitaire riolering 
of opvangtank gepompt, die zich tot zo’n 180 meter verderop 
kan bevinden. Dit zorgt voor het nodige comfort en veiligheid, 
aangezien de gebruikers nooit last zullen hebben van een grote 
servicetruck vóór de modules waaruit onaangename geuren 
kunnen komen.

Alle Sanitrax-modules zijn ontworpen op basis van een inschuifbaar 
frame van gegalvaniseerd staal. In ingeschoven toestand kunnen er 
tot 20 modules per truck worden geladen.
Dat betekent dat 2 wastafelmodules, 2 urinoirmodules, 14 
toiletmodules, 1 technische module en 1 kist met slangen allemaal 
op 1 oplegger kunnen worden geladen. Een enorme verbetering 
tegenover de typische “toilet-oplegger” waarop veel minder 
voorzieningen konden worden geladen.
Na het lossen duurt het per module slechts een minuut om een 
gebruiksklare configuratie op te stellen.

SANITRAX  
TECHNISCHE POMPMODULE

Wanneer u instaat voor de inrichting 
van locaties voor evenementen, 
festivalterreinen, tijdelijke bouwplaatsen, 
legerkampen of tijdelijke locaties voor 
de opvang van vluchtelingen, dan is het 
belangrijk dat u optimale voorzieningen 
levert voor sanitair en persoonlijke hygiëne.

WE BIEDEN DE 
VOLGENDE 
TECHNISCHE 
POMPMODULES:

Technische pompmodule - 190 l (tot 22 modules aansluiten)

· 2 vacuümpompen - L
· Frameplaten RAL 9010/roestvrijstalen Sanitrax-

verdeelinrichting
· 4 vacuüminlaten, 4 wateruitlaten, 4 uitgangen van 12 V
· 1 waterinlaat 3/4” F, afvaluitlaat 2,5” M, 400 V (3f/n/a) 

connector 63 A (50 Hz)
· Waterboostersysteem 3000 liter/uur @ 3 bar, buffer 175 liter
· Temperatuursensor, waterdebietmeter, antivriessysteem
· Sanitrax monitoringsysteem op afstand

Technische pompmodule - 190 l (tot 22 modules aansluiten)

· 2 vacuümpompen - L
· Frameplaten RAL 9010/roestvrijstalen Sanitrax-

verdeelinrichting
· 4 vacuüminlaten, 4 wateruitlaten, 4 uitgangen van 12 V
· 1 waterinlaat 3/4” F, afvaluitlaat 2,5” M, 480 V (3f/a) 

sluitnokken 63 A (60 Hz)
· Waterboostersysteem 3000 liter/uur @ 3 bar, buffer 175 liter
· Temperatuursensor, waterdebietmeter, antivriessysteem
· Sanitrax monitoringsysteem op afstand

Technische pompmodule - 280 l (tot 32 modules aansluiten)

· 2 vacuümpompen - XL
· Frameplaten RAL 9010/roestvrijstalen Sanitrax-

verdeelinrichting
· 4 vacuüminlaten, 4 wateruitlaten, 4 uitgangen van 12 V
· 1 waterinlaat 3/4” F, afvaluitlaat 2,5” M, 400 V (3f/n/a) 

connector 63 A (50 Hz)
· Waterboostersysteem 3000 liter/uur @ 3 bar, buffer 175 liter
· Temperatuursensor, waterdebietmeter, antivriessysteem
· Sanitrax monitoringsysteem op afstand

Technische pompmodule - 280 l (tot 32 modules aansluiten)

· 2 vacuümpompen - XL
· Frameplaten RAL 9010/roestvrijstalen Sanitrax-

verdeelinrichting
· 4 vacuüminlaten, 4 wateruitlaten, 4 uitgangen van 12 V
· 1 waterinlaat 3/4” F, afvaluitlaat 2,5” M, 480 V (3f/a) 

sluitnokken 63 A (60 Hz)
· Waterboostersysteem 3000 liter/uur @ 3 bar, buffer 175 liter
· Temperatuursensor, waterdebietmeter, antivriessysteem
· Sanitrax monitoringsysteem op afstand

Technische pompmodule - 95 l (tot 10 modules aansluiten)

· 2 vacuümpompen - M
· Frameplaten RAL 9010/roestvrijstalen Sanitrax-

verdeelinrichting
· 4 vacuüminlaten, 4 wateruitlaten, 4 uitgangen van 12 V
· 1 waterinlaat 3/4” F, afvaluitlaat 2,5” M, 200V (3f/a) 

sluitnokken 40 A (50/60 Hz)
· Waterboostersysteem 3000 liter/uur @ 3 bar, buffer 175 liter
· Temperatuursensor, waterdebietmeter, antivriessysteem
· Sanitrax monitoringsysteem op afstand

HIGHLIGHTS
• Modulair totaalconcept 

(toiletten, urinoirs, wastafels, MIVA’s en douches)
• Makkelijk en goedkoop te vervoeren, snel opgesteld en 

aanpassing
• Enorme besparing op water dankzij unieke spoeltechnologie
• Unieke combinatie van aantrekkelijk design en robuuste 

constructie
• Besparingen op bedrijfskosten (niet alle toiletten moeten 

door servicetrucks worden leeggepompt)

IDEAAL VOOR
• Evenementen en festivals
• Tijdelijke bouwplaatsen
• Militaire missies
• Programma’s voor rampenbestrijding/humanitaire hulp
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Actief lid van de volgende verenigingen:

Ivo Kimmijzer
MANAGER VERKOOP EMEA

EMAIL: IvoK@satelliteindustries.com
TEL: +31 6 31 63 22 98

Inge Berger
MANAGER KLANTENDIENST EMEA

EMAIL: IngeB@satelliteindustries.com
TEL:  +32 2 542 56 59

Franstalige gebieden: Europa • Afrika

E-MAIL: SilviaC@satelliteindustries.com
TEL.: +39 346 506 7830

Silvia Cassarà
AREA MANAGER

E-MAIL: ElenaS@satelliteindustries.com
TEL.: +39 392 152 8820

Elena Strambi
KLANTENDIENST & SPECIALIST 
DEODORIZERPRODUCTEN

Zuid-Europa • Midden-Oosten • Afrika

E-MAIL: VirginiaM@satelliteindustries.com
TEL.: +39 345 780 9370

Virginia Morandi
SPECIALIST DEODORIZERPRODUCTEN

E-MAIL: AdrianT@satelliteindustries.com
TEL.: +32 497 243 953

Adrian Tümmel
AREA MANAGER & SPECIALIST 
DEODORIZERPRODUCTEN

E-MAIL: NurB@satelliteindustries.com
TEL.:  +32 2 542 56 54

Nur Batur
KLANTENDIENST

E-MAIL: AndyC@satelliteindustries.com
TEL.: +44 7891 232512 (VK)
 +27 87 551 0863 (ZA)

Andy Cartwright
AREA MANAGER

TEL.: +44 1530 515216

Klantendienst

E-MAIL: ACowling@satelliteindustries.com
TEL.: +44 4750 96202

Amanda Cowling
SPECIALIST DEODORIZERPRODUCTEN

Verenigd Koninkrijk • Ierland • Zuid-Afrika

E-MAIL: GregorR@satelliteindustries.com
TEL.: +48 602 439 659

Gregor Rudowicz
AREA MANAGER

E-MAIL: EwaN@satelliteindustries.com
TEL.: +48 692 492 74

Ewa Naskrecka
KLANTENDIENST

E-MAIL: JuliaR@satelliteindustries.com
TEL.: +48 603 680 610

Julia Rudowicz
LEAD DEODORIZERPRODUCTEN

Polen • Oost-Europa • Rusland

E-MAIL: JeroenB@satelliteindustries.com
TEL.: +31 3 21 72 51 92
 +32 4 74 86 00 38 

Jeroen Bartels
KLANTENDIENST & MEDEWERKER VERKOOP

Nederlandstalige gebieden

E-MAIL: NicoleC@satelliteindustries.com
TEL.: +49 172 16 93 949

Nicole Countryman
SPECIALIST DEODORIZERPRODUCTEN

E-MAIL: StephanK@satelliteindustries.com
TEL.: +49 2065 54544 20

Stephan Kloke
KLANTENDIENST

E-MAIL: MichaelG@satelliteindustries.com
TEL.: +49 172 417 39 48

Michael Gettkant
MEDEWERKER VERKOOP

E-MAIL: WolfgangG@satelliteindustries.com
TEL.: +49 173 731 16 24

Wolfgang Gran
AREA MANAGER

Duitsland • Oostenrijk • Zwitserland • Scandinavië

Volg ons op de sociale media

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
Gulden-Vlieslaan 67 • 1060 Brussel • België
Tel.: +32 2 542 56 56

Distributiecentrum en kantoor ITALIË
Via Campania 17 • 53036 Poggibonsi, Siena • Italië
Tel.: +39 346 5067830 • +39 392 1528830

Distributiecentra en kantoren

Distributiecentrum en kantoor POLEN
Wojciecha z Brudzewa 38 • 62-800 Kalisz • Polen
Tel.: +48 692 492 746

Kantoor NEDERLAND
De Giessen 3 •  8253 PR Dronten • Nederland 
Tel: +31 321 725190
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