
Toiletbygning 
»Type 15«

Med eller uden teknikrum

Byggeri



Scan-Plast Toiletbygning Type 15 er en funktionel og 
driftsøkonomisk toiletbygning, der med et diskret og harmonisk 
design falder naturligt ind i omgivelserne – hvad enten 
bygningen etableres i skov, park eller på rastepladsen.

Scan-Plast toiletbygninger er fremstillet i højeste kvalitet for 
at sikre driftstabile, driftvenlige og driftøkonomiske løsninger. 
Desuden at sikre den gode brugeroplevelse bl.a. ved 
rummelighed, god oplysning, stor ventilation, høj hygiejne samt 
indbydende og holdbare konstruktioner.
Scan-Plast toiletbygninger er fremstillet i en kombination af 
konvensionelle og unikke kompositmaterialer.

Scan-Plast Toiletbygning Type 15 er præfabrikeret og leveres 
således klar til tilkobling og ibrugtagning. Bygningen opfylder de 
lovmæssige krav til handicapforhold og er optimal som offentligt 
toiletløsning.

Toiletbygning »Type 15«
Få et praktisk lille hus 

BYGGERI  /  TOILETBYGNING »TYPE 15« 

Scan-Plast Type 15 er med kombineret håndvask og pusle-

bord. Handicapvenligt toilet og med rengøringsvenlige, glatte 

og helstøbte overflader uden samlinger.

HANDICAPVENLIG  
Bygningen opfylder de lovmæssige 

krav til handicapforhold.

VINDUE FOR GOD  
RUMOPLYSNING 

Vinduet sikrer god 
oplysning af toiletrummet 

og minimerer el forbruget.

LOFT TIL KIP 
Loftet er ført til kip, hvorved 

brugeren får en god 
oplevelse af rummelighed 

og lys i toiletrummet.

TAGKONSTRUKTION
Standard hældning er 25˚. Taget er med  
forlænget udhæng over indgangsdøren.

GOD UDLUFTNING 
Et kapacitetmæssig tilstrækkelig og 
godt fungerende ventilationsanlæg 
er absolut af afgørende betydning 
for en god brugeroplevelse.

FORSKELLIGE 
 FACADELØSNINGER 
Bygningen kan monteres 
med forskellige 
facadebeklædninger 
i træ, komposit og sten 
og med forskellige 
æstetiske udtryk.

SELVBÆRENDE BUND 
Den isolerede bund er fremstillet i en stærk sandwich 
konstruktion og er selvbærende. 



Fordele ved en  Scan-Plast 
Toiletbygning »Type 15«

 Opfylder de lovmæssige krav til hancicapvenlighed.

 Glatte indvendige og helstøbte overflader, der 
sikrer tæthed, også mellem vægge, loft og gulv, så 
vandindtrængning i konstruktionen undgås.

 Nem at rengøre. Indvendige overflader kan 
højtryksspules.

 Bygningen kan leveres med forskellige 
facadebeklædninger.

 Bygningen kan leveres i alle RAL-farver. 

 Naturligt isolerende og tætte egenskaber.

 Produceret i fiberarmeret kompositmateriale, der 
ikke kan ruste eller nedbrydes ved kemisk tærring.

 Lang levetid og modstandsdygtig overfor klimatiske 
påvirkninger og frost.

 Stor styrke og holdbarhed.

 Minimal vedligeholdelse ind- og udvendig.

BYGGERI  /  TOILETBYGNING »TYPE 15« 

Scan-Plast Type 15 er forsynet med et top-vindue over døren, 

der sikrer god og naturlig oplysning af toiletrummet.

PLANTEGNING
01. Handicapvenligt toilet, sædehøjde 480 mm.
02. Vaskebordplade med koldvandsarmatur og pusleplads.
03. Sæbedispenser.
04. Toiletpapirholder m. handicapvenlig konsol. 
05. Spejl, 500 x 1000 mm.
06. Affaldskurv.
07. Varmesystem.
08. Udendørslampe.
09. Lampe med bevægelsessensor.
10. Handicapvenlig toiletarmstøtter. 
11. Tøjknager.
12. Papirservietholder.
13. Handicapvenlig dør m. karm, 960 x 2050 mm.
14. Dørpumpe.
15a. Elventilator. 
15b. Ventilation.
16. Rist til varmefordeling.
17. Vandtilslutning.
18. Eltilslutning.
19. Dobbeltafbryder m. stikkontakt.
20. Eltavle.
21. Vandvarmer.
22. Rengøringsvask.
23. Koldvandsarmatur, str. 3/4”. 
24. Slangesaddel inkl. vandslange. 
25. Udvendig 1 på 2 beklædning med trykimprægnerede brædder, 

men andre typer facadebeklædning kan også leveres.
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Scan-Plast Type 15 med teknikrum.

Scan-Plast Type 15 uden teknikrum.

OBS. Tegning må på ingen måde gengives uden vores skriftlige accept. Alle rettigheder forbeholdes af Scan Plast.



Scan-Plast
Scan-Plast har i mange år udviklet, produceret og markedsført 
produkter fremstillet i unikke kompositmaterialer, som vi leverer 
til en lang række brancher og formål.

Vores store ekspertise, mangeårige erfaring samt komposit-
materialernes unikke egenskaber, sikrer innovative og 
fordel agtige produkter, således at vi, til hver en tid, kan 
være vores kunder en attraktiv leverandør og kompetent  
samarbejds partner.

Vores motto er styrke – fl eksibilitet – holdbarhed, hvilket er 
gældende såvel for vores produkter som virksomhedens kultur.

Byggeri
Scan-Plast fører et stort og varieret program af produkter og 
anlæg til Byggebranchen. 
Produkterne er hovedsageligt fremstillet i fi berarmerede komposit-
materialer, der med unikke egenskaber som korrosions-
bestandighed, kemisk resistens, stor styrke, designfrihed, termisk 
og elektrisk isolation, lav vægt, vejrbestandighed, lang levetid, 
minimal vedligeholdelse, mm. har væsentlige anvendelses-
fordele i Byggebranchen.

De moderne kompositmaterialer er fremtidens materialer.  
Kompositmaterialernes innoverende og uovertrufne materiale  -
tekniske  egenskaber, bidrager i høj grad til udvikling af de nye 
bæredygtige produkter og løsninger, der er nød vendige for en 
bæredygtig fremtid.

Komposit
Komposit kommer af det latinske ord »componere«. 
Komposit materialer opstår, når to eller fl ere stoff er kombineres 
(fysisk og ikke kemisk). Derved oprettes et nyt materiale  med 
specielle , tilsigtede og overlegne egenskaber.

De materialetekniske egenskaber er således en funktion af 
stoff ernes kvaliteter og egenskaber, kombinationer af stoff erne 
(matrix, armering, hærder, additiver) samt produktions processer 
og -forhold.

Komposit har, på mange områder, erstattet traditionelle materi-
aler  som stål, træ og beton, og i dag fremstilles eksempelvis  fl y, 
tog, skibe og tanke i overvejende grad af kompositmaterialer.
Kompositmaterialer kan genbruges både med og uden 
forarbejdning. 
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