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MODUŁ TOALETOWY SANITRAX

Jak zapewnić dokładne i szybkie czyszczenie wielu toalet? 
Atrakcyjne, solidne i bardzo łatwe w obsłudze toalety Sanitrax są 
idealnym rozwiązaniem!

NAJLEPSZA PRZENOŚNA TOALETA, JAKĄ MOŻNA SOBIE 
WYOBRAZIĆ
Sanitrax to skrót od Smart Sustainable Sanitary Solutions: 
inteligentne i zrównoważone rozwiązania sanitarne dla dużych 
grup użytkowników. Łatwe w transporcie, szybkie i łatwe 
w montażu, trwałe i łatwe w rozbudowie.

A unikatowa technologia spłukiwania? Pozwala ona na 
oszczędność zużycia wody aż do 90%. Oznacza to ogromną 

oszczędność kosztów i jest niezwykle przyjazne dla środowiska. 
Ponadto atrakcyjne wzornictwo i luksusowe wykończenie 
naprawdę się wyróżniają. Połączenie tych wszystkich czynników 
sprawia, że moduł toaletowy
 Sanitrax jest najbardziej kompletnym rozwiązaniem na rynku.

FIRMA SANITRAX IDZIE O KROK DALEJ
Oprócz wielofunkcyjnej toalety standardowej Sanitrax oferuje 
również toaletę VIP oraz toaletę dla osób z niepełnosprawnościami. 
Kompletna i modułowa linia produktów Sanitrax obejmuje również 
pisuary, umywalki i natryski.

Kiedy jesteś osobą odpowiedzialną 
za organizację imprez, festiwali, tym-
czasowych placów budowy, obozów 
wojskowych lub tymczasowych miejsc 
przyjmowania uchodźców, zapewnienie 
optymalnych toalet i środków higieny 
osobistej jest istotne.

DANE TECHNICZNE
• Wymiary (szer. x gł. x wys.) w cm: 255 x 120 x 145 (trans-

port) lub 235 (użytkowanie)
• Wymiary (szer. x gł. x wys.) w calach: 100,4 x 47,2 x 57,1 

lub 92,52 (użytkowanie)
• Masa: 750 kg / 1650 funtów
• Transport: 26 modułów (78 toalet) na przyczepie 53' 

(w zależności od lokalnych przepisów)
• Zasilanie: 12 V, 3 W
• Przyłącze wodociągowe: 3/4” M Camlock
• Przyłącze do odprowadzania nieczystości: 2,5” F Camlock
• System odprowadzania nieczystości: podciśnieniowy
• Podciśnienie w barach: od -0,3 do -0,6
• Podciśnienie w psi: od -4,3 do -8,7
• Ciśnienie wody w barach od 3 do 5
• Ciśnienie wody w psi: od 40 do 90

KORZYŚCI DLA KLIENTÓW
• Przyjazne dla środowiska i zrównoważone (aż 90% oszczędność 

wody, inteligentny transport, oświetlenie LED);
• Łatwość czyszczenia;
• Możliwość dostosowania (branding) i rozbudowy dzięki 

modularnej konstrukcji;
• Szybki montaż i łatwy transport;
• Montaż nie wymaga żadnych specjalnych narzędzi.

INNE CECHY
• Ocynkowana rama stalowa;
• Wnętrze z włókna szklanego;
• Możliwa wersja podciśnieniowa i grawitacyjna;
• Zawiera kosz na śmieci, uchwyt na rolkę papieru toaletowego, 

wieszak na ubrania i oświetlenie.

Chętnie pomożemy Ci również w pierwszych krokach. Zgodnie 
z oczekiwaniami, jakie można mieć wobec tak renomowanej 
marki, jaką jest Sanitrax i naszej rozległej sieci partnerów, 
podejmujemy pracę nad Twoim zapytaniem i dostarczamy 
szczegółowy plan ogólny oraz raport sytuacyjny. Łatwo 
zauważyć, dlaczego jesteśmy jedną z najszybciej rozwijających 
się firm na rynku tymczasowych rozwiązań sanitarnych.

Skontaktuj się z nami już dziś, aby omówić swoją sytuację 
i potrzeby. Z przyjemnością Ci pomożemy!

ZALETY
• Element całościowej koncepcji modułowej (toalety, pisuary, 

umywalki i natryski);
• Łatwe i tanie w transporcie, możliwość szybkiego wdrożenia 

i skalowania;
• Wyjątkowa oszczędność wody dzięki unikatowej technologii;
• Unikatowe połączenie atrakcyjnego wyglądu i solidnej 

konstrukcji;
• Oszczędność na kosztach operacyjnych (brak konieczności 

przepompowywania zawartości każdej toalety przez 
ciężarówki serwisowe).

IDEALNE ZASTOSOWANIA
• Wydarzenia i festiwale;
• Tymczasowe place budowy;
• Misje wojskowe;
• Programy pomocy humanitarnej.
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Niezwykle praktyczne, atrakcyjnie zaprojektowane i praktycznie wyposa-
żone. Istotne jest również, aby pomiędzy kolejnymi użyciami można było 
je dokładnie i szybko wyczyścić. Umywalki Sanitrax to idealne rozwiąza-
nie!

BARDZO UŻYTECZNA I ZAPEWNIAJĄCA OSZCZĘDNOŚĆ MIEJ-
SCA UMYWALKA
Sanitrax to skrót od Smart Sustainable Sanitary Solutions: inteligentne 
i zrównoważone rozwiązania sanitarne dla dużych grup użytkowni-
ków. Łatwe w transporcie, szybkie i łatwe w montażu, trwałe i łatwe w 
rozbudowie.

Moduł składa się z ośmiu kranów, po cztery z każdej strony. Atrakcyjnie 
zaprojektowane umywalki wyposażono w lustro ze stali nierdzewnej na 

całej szerokości i wbudowane podajniki mydła i ręczników. Zużyte ręczni-
ki do rąk można wyrzucać w kilku miejscach w module umywalkowym.

Umywalki są wyposażone w zapewniające oszczędność wody baterie 
i oświetlenie LED. Ponadto atrakcyjny design i luksusowe wykończenie 
naprawdę się wyróżniają. Połączenie tych wszystkich czynników sprawia, 
że moduł umywalkowy Sanitrax jest najbardziej wszechstronnym roz-
wiązaniem na rynku.

FIRMA SANITRAX IDZIE O KROK DALEJ
Oprócz kompletnie wyposażonego modułu umywalkowego, pełna 
i modułowa linia produktów Sanitrax obejmuje również natrysk, pisuar 
i serię toalet (toaleta standardowa, toaleta VIP i toaleta dla osób z niepeł-
nosprawnościami).

Moduły umywalkowe to niezbędny element 
wyposażenia podczas przygotowywania 
miejsc wydarzeń, terenów festiwalowych, 
tymczasowych placów budowy, obozów 
wojskowych lub tymczasowych obozów dla 
uchodźców.

MODUŁ UMYWALKOWY SANITRAX

DANE TECHNICZNE
• Wymiary (szer. x gł. x wys.) w cm: 255 x 120 x 145 (trans-

port) lub 235 (użytkowanie)
• Wymiary (szer. x gł. x wys.) w calach: 100,4 x 47,2 x 57,1 

lub 92,52 (użytkowanie)
• Masa: 800 kg / 1750 funtów
• Transport: 26 modułów (208 umywalek) na przyczepie 

53' (w zależności od lokalnych przepisów)
• Zasilanie: 12 V, 6 W
• Przyłącze wodociągowe: 3/4” M Camlock
• Przyłącze do odprowadzania ścieków: 2,5” F Camlock
• System odprowadzania nieczystości: podciśnieniowy
• Podciśnienie w barach: od -0,3 do -0,6
• Podciśnienie w psi: od -4,3 do -8,7
• Ciśnienie wody w barach od 3 do 5
• Ciśnienie wody w psi: od 40 do 90

KORZYŚCI DLA KLIENTÓW
• Przyjazne dla środowiska i zrównoważone (baterie zapewniające 

oszczędność wody, inteligentny transport, oświetlenie LED);
• Łatwość czyszczenia;
• Możliwość dostosowania (branding) i rozbudowy dzięki modular-

nej konstrukcji;
• Szybki montaż i łatwy transport;
• Montaż nie wymaga żadnych specjalnych narzędzi.

INNE CECHY
• Ocynkowana rama stalowa;
• Wnętrze z włókna szklanego;
• Możliwa wersja podciśnieniowa i grawitacyjna;
• Duże, pełnowymiarowe lustro ze stali nierdzewnej po obu stro-

nach;
• Zawiera osiem baterii zapewniających oszczędność wody, cztery 

dozowniki mydła, dwa podajniki ręczników i cztery pojemniki na 
zużyte ręczniki.

Chętnie pomożemy Ci również w pierwszych krokach. Zgodnie 
z oczekiwaniami, jakie można mieć wobec tak renomowanej 
marki, jaką jest Sanitrax i naszej rozległej sieci partnerów, po-
dejmujemy pracę nad Twoim zapytaniem i dostarczamy szcze-
gółowy plan ogólny oraz raport sytuacyjny. Łatwo zauważyć, 
dlaczego jesteśmy jedną z najszybciej rozwijających się firm na 
rynku tymczasowych rozwiązań sanitarnych.

Skontaktuj się z nami już dziś, aby omówić swoją sytuację 
i potrzeby. Z przyjemnością Ci pomożemy!

ZALETY
• Element całościowej koncepcji modułowej (toalety, pisuary, 

umywalki i natryski);
• W pełni wyposażony, oszczędzający miejsce moduł umywal-

kowy;
• Łatwe i tanie w transporcie, możliwość szybkiego wdrożenia 

i skalowania;
• Unikatowe połączenie atrakcyjnego wyglądu i solidnej kon-

strukcji;
• Baterie zapewniające oszczędność wody.

IDEALNE ZASTOSOWANIA
• Wydarzenia i festiwale;
• Tymczasowe place budowy;
• Misje wojskowe;
• Programy pomocy humanitarnej.
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Niezwykle praktyczne, atrakcyjnie zaprojektowane i wyposażone 
w inteligentną technologię spłukiwania, która pozwala oszczędzać 
wodę. Istotne jest również, aby pomiędzy kolejnymi użyciami można 
było je dokładnie i szybko wyczyścić. Pisuary Sanitrax to idealne 
rozwiązanie!

BARDZO FUNKCJONALNY I ŁATWY W UŻYTKOWANIU PISUAR
Sanitrax to skrót od Smart Sustainable Sanitary Solutions: inteligentne 
i zrównoważone rozwiązania sanitarne dla dużych grup użytkowników. 
Łatwe w transporcie, szybkie i łatwe w montażu, trwałe i łatwe 
w rozbudowie.

Moduł może być używany dwustronnie. Opcjonalnie dostępne 
są przegrody poprawiające prywatność użytkowników. Pisuary są 

wyposażone w oświetlenie LED i wykorzystują unikatową technologię 
automatycznego spłukiwania, pozwalającą utrzymać pisuary w świeżości 
i czystości przy minimalnym zużyciu wody. Zapewnia to ogromną 
oszczędność kosztów i jest niezwykle przyjazne dla środowiska. Ponadto 
atrakcyjny wygląd i luksusowe wykończenie naprawdę się wyróżniają. 
Połączenie tych wszystkich czynników sprawia, że moduł z pisuarem 
Sanitrax najbardziej kompletnym rozwiązaniem na rynku.

FIRMA SANITRAX IDZIE O KROK DALEJ
Oprócz bardzo funkcjonalnego pisuaru pełna i modułowa linia 
produktów Sanitrax obejmuje również natrysk, pisuar i serię toalet (toaleta 
standardowa, toaleta VIP i toaleta dla osób z niepełnosprawnościami).

Pisuary to istotny podstawowy element 
wyposażenia sanitarnego podczas 
przygotowywania miejsc wydarzeń, 
terenów festiwalowych, tymczasowych 
placów budowy, obozów wojskowych lub 
tymczasowych obozów dla uchodźców.

MODUŁ Z PISUAREM SANITRAX

DANE TECHNICZNE
• Wymiary (szer. x gł. x wys.) w cm: 255 x 120 x 145 

(transport) lub 235 (użytkowanie)
• Wymiary (szer. x gł. x wys.) w calach: 100,4 x 47,2 x 57,1 

lub 92,52 (użytkowanie)
• Masa: 800 kg / 1750 funtów
• Transport: 26 modułów (208 pisuarów) na przyczepie 53' 

(w zależności od lokalnych przepisów)
• Zasilanie: 12 V, 6 W
• Przyłącze wodociągowe: 3/4” M Camlock
• Przyłącze do odprowadzania nieczystości: 2,5” F Camlock
• System odprowadzania nieczystości: podciśnieniowy
• Podciśnienie w barach: od -0,3 do -0,6
• Podciśnienie w psi: od -4,3 do -8,7
• Ciśnienie wody w barach od 3 do 5
• Ciśnienie wody w psi: od 40 do 90

KORZYŚCI DLA KLIENTÓW
• Przyjazne dla środowiska i zrównoważone (baterie zapewniające 

oszczędność wody, inteligentny transport, oświetlenie LED);
• Łatwość czyszczenia;
• Możliwość dostosowania (branding) i rozbudowy dzięki 

modularnej konstrukcji;
• Możliwość umieszczania reklam;
• Szybki montaż i łatwy transport;
• Montaż nie wymaga żadnych specjalnych narzędzi.

INNE CECHY
• Ocynkowana rama stalowa;
• Wnętrze z włókna szklanego;
• Możliwa wersja podciśnieniowa i grawitacyjna;
• Opcja: przegrody zapewniające większą prywatność;
• Wykorzystuje technologię spłukiwania zapewniającą oszczędność 

wody.

Chętnie pomożemy Ci również w pierwszych krokach. Zgodnie 
z oczekiwaniami, jakie można mieć wobec tak renomowanej 
marki, jaką jest Sanitrax i naszej rozległej sieci partnerów, 
podejmujemy pracę nad Twoim zapytaniem i dostarczamy 
szczegółowy plan ogólny oraz raport sytuacyjny. Łatwo 
zauważyć, dlaczego jesteśmy jedną z najszybciej rozwijających 
się firm na rynku tymczasowych rozwiązań sanitarnych.

Skontaktuj się z nami już dziś, aby omówić swoją sytuację 
i potrzeby. Z przyjemnością Ci pomożemy!

ZALETY
• Element całościowej koncepcji modułowej (toalety, pisuary, 

umywalki i natryski);
• Łatwe i tanie w transporcie, możliwość szybkiego wdrożenia 

i skalowania;
• Wyjątkowa oszczędność wody dzięki unikatowej technologii;
• Unikatowe połączenie atrakcyjnego wyglądu i solidnej 

konstrukcji;
• Oszczędność na kosztach operacyjnych (brak konieczności 

przepompowywania nieczystości/czyszczenia każdego 
pisuaru przez ciężarówki serwisowe).

IDEALNE ZASTOSOWANIA
• Wydarzenia i festiwale;
• Tymczasowe place budowy;
• Misje wojskowe;
• Programy pomocy humanitarnej.
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MODUŁ SANITRAX NS

Te przestronne toalety są bardzo łatwo dostępne i wyposażone 
we wszelkie udogodnienia. Urządzenia są solidne, luksusowo 
wykończone i wykorzystują inteligentną technologię pozwalającą 
oszczędzać wodę. Ważne jest również to, że urządzenia te można 
dokładnie i szybko wyczyścić pomiędzy kolejnymi użyciami.

Moduł Sanitrax NS jest niezastąpiony w każdym miejscu!

PRZESTRONNY MOBILNY MODUŁ TOALETOWY DLA OSÓB 
Z NIEPEŁNOSPRAWNOŚCIAMI
Sanitrax to skrót od Smart Sustainable Sanitary Solutions: 
inteligentne i zrównoważone rozwiązania sanitarne dla dużych 
grup użytkowników. Łatwe w transporcie, szybkie i łatwe 
w montażu, trwałe i łatwe w rozbudowie.

Sanitrax NS to łatwo dostępny i przestronny moduł toaletowy 
dla osób z niepełnosprawnościami. Toaleta może być również 
rozbudowana o natrysk. Wnętrze uzupełnia umywalka, lustro 
i stanowisko do przewijania niemowląt. Kompletna rampa 
dostępowa spełnia wymagania NS i może być bezpiecznie 
przechowywana w urządzeniu podczas transportu.

Unikatowa technologia spłukiwania (oszczędność aż 90% wody) 
sprawia, że toaleta jest trwała i bardzo przyjazna dla środowiska. 
Ponadto atrakcyjny wygląd i luksusowe wykończenie naprawdę 
się wyróżniają. Połączenie tych wszystkich czynników sprawia, że 
moduł Sanitrax NS jest wyjątkowy i niezastąpiony.

Możliwość rozbudowy wyposażenia 
sanitarnego o toalety dla osób 
z niepełnosprawnościami jest bardzo istotna 
podczas przygotowywania miejsc wydarzeń, 
terenów festiwalowych, tymczasowych 
placów budowy, obozów wojskowych lub 
tymczasowych obozów dla uchodźców.

DANE TECHNICZNE
• Wymiary (szer. x gł. x wys.) w cm: 255 x 230 x 239
• Wymiary (szer. x gł. x wys.) w calach: 100,4 x 90,6 x 94,1
• Masa: 1200 kg / 2646 funtów
• Transport: 7 modułów (7 toalet/natrysk) na przyczepie 

53' (w zależności od lokalnych przepisów)
• Zasilanie: 230 V, 16 A
• Zasilanie (UL/CSA): 110 V, 20 A
• Przyłącze wodociągowe: 3/4” M Camlock
• Przyłącze do odprowadzania nieczystości: 2,5” F Camlock
• System odprowadzania nieczystości: podciśnieniowy
• Podciśnienie w barach: od -0,3 do -0,6
• Podciśnienie w psi: od -4,3 do -8,7
• Ciśnienie wody w barach od 3 do 5
• Ciśnienie wody w psi: od 40 do 90

KORZYŚCI DLA KLIENTÓW
• Przyjazne dla środowiska i zrównoważone (aż 90% oszczędność 

wody, inteligentny transport, oświetlenie LED);
• Łatwość czyszczenia;
• Możliwość dostosowania (branding) i rozbudowy dzięki 

modularnej konstrukcji;
• Szybki montaż i łatwy transport;
• Montaż nie wymaga żadnych specjalnych narzędzi.

INNE CECHY
• Ocynkowana rama stalowa;
• Zawiasy drzwiowe z aluminium;
• Lampka kontrolna „wolna/zajęta”;
• Ściany warstwowe z włókna szklanego;
• Możliwa wersja podciśnieniowa i grawitacyjna;
• Zawiera umywalkę, uchwyt na rolkę papieru toaletowego, lustro 

i oświetlenie.
• Opcja: natrysk.

FIRMA SANITRAX IDZIE O KROK DALEJ
Oprócz modułu toaletowego dla osób z 
niepełnosprawnościami Sanitrax oferuje również toaletę 
standardową i toaletę VIP. Kompletna i modułowa linia 
produktów Sanitrax obejmuje również pisuary, umywalki 
i natryski.

Chętnie pomożemy Ci również w pierwszych krokach. Zgodnie 
z oczekiwaniami, jakie można mieć wobec tak renomowanej 
marki, jaką jest Sanitrax i naszej rozległej sieci partnerów, 
podejmujemy pracę nad Twoim zapytaniem i dostarczamy 
szczegółowy plan ogólny oraz raport sytuacyjny. Łatwo 
zauważyć, dlaczego jesteśmy jedną z najszybciej rozwijających 
się firm na rynku tymczasowych rozwiązań sanitarnych.

Skontaktuj się z nami już dziś, aby omówić swoją sytuację 
i potrzeby.
Z przyjemnością Ci pomożemy!

ZALETY
• Element całościowej koncepcji modułowej (toalety, pisuary, 

umywalki i natryski);
• Łatwe i tanie w transporcie, możliwość szybkiego wdrożenia 

i skalowania;
• Łatwo dostępna, przestronna i przyjazna dla użytkownika;
• Wyjątkowa oszczędność wody dzięki unikatowej technologii;
• Unikatowe połączenie atrakcyjnego wyglądu i solidnej 

konstrukcji;
• Zaprojektowana zgodnie z wymogami amerykańskiej ustawy 

NS.

IDEALNE ZASTOSOWANIA
• Wydarzenia i festiwale;
• Tymczasowe place budowy;
• Misje wojskowe;
• Programy pomocy humanitarnej.
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MODUŁ NATRYSKOWY SANITRAX

Oprócz optymalnej instalacji urządzeń sanitarnych szczególnie 
ważna jest możliwość ich dokładnego i szybkiego czyszczenia 
pomiędzy kolejnymi zastosowaniami. Atrakcyjne, solidne i bardzo 
łatwe w obsłudze natryski Sanitrax są idealnym rozwiązaniem!

BARDZO ATRAKCYJNY I PRZESTRONNY NATRYSK MOBILNY
Sanitrax to skrót od Smart Sustainable Sanitary Solutions: 
inteligentne i zrównoważone rozwiązania sanitarne dla dużych 
grup użytkowników. Łatwe w transporcie, szybkie i łatwe 
w montażu, trwałe i łatwe w rozbudowie.

Moduł składa się z trzech kabin natryskowych. Atrakcyjnie 
zaprojektowane, przestronne natryski zapewniają całkowitą 
prywatność oraz wystarczającą ilość światła i wentylacji. Do 

dyspozycji jest szafka do suchego i bezpiecznego przechowywania 
odzieży i przedmiotów wartościowych.

Natryski są wyposażone w wodooszczędne głowice natryskowe 
i oświetlenie LED. Ponadto atrakcyjny design i luksusowe 
wykończenie naprawdę się wyróżniają. Połączenie tych wszystkich 
czynników sprawia, że moduł natryskowy Sanitrax jest najbardziej 
wszechstronnym rozwiązaniem na rynku.

FIRMA SANITRAX IDZIE O KROK DALEJ
Oprócz kompletnie wyposażonego modułu natryskowego, pełna 
i modułowa linia produktów Sanitrax obejmuje również umywalkę, 
pisuar i serię toalet (toaleta standardowa, toaleta VIP i toaleta dla 
osób z niepełnosprawnościami).

W większości przypadków konieczne jest 
zapewnienie natrysków podczas przy-
gotowywania miejsc wydarzeń, terenów 
festiwalowych, tymczasowych placów 
budowy, obozów wojskowych lub tym-
czasowych obozów dla uchodźców.

DANE TECHNICZNE
• Wymiary (szer. x gł. x wys.) w cm: 255 x 120 x 145 

(transport) lub 235 (użytkowanie)
• Wymiary (szer. x gł. x wys.) w calach: 100,4 x 47,2 x 57,1 

lub 92,52 (użytkowanie)
• Masa: 750 kg / 1650 funtów
• Transport: 26 modułów (78 natrysków) na przyczepie 53' 

(w zależności od lokalnych przepisów)
• Zasilanie: 12 V, 3 W
• Przyłącze wodociągowe: 5/4” M Camlock
• Przyłącze do odprowadzania nieczystości: rura o średnicy 

75 mm
• System odprowadzania nieczystości: grawitacyjny
• Podciśnienie w barach: –
• Podciśnienie w psi: –
• Ciśnienie wody w barach od 3 do 5
• Ciśnienie wody w psi: od 40 do 90

KORZYŚCI DLA KLIENTÓW
• Przyjazne dla środowiska i zrównoważone (głowice natryskowe 

zapewniające oszczędność wody, inteligentny transport, 
oświetlenie LED);

• Łatwość czyszczenia;
• Możliwość dostosowania (branding) i rozbudowy dzięki 

modularnej konstrukcji;
• Szybki montaż i łatwy transport;
• Montaż nie wymaga żadnych specjalnych narzędzi.

INNE CECHY
• Ocynkowana rama stalowa;
• Wnętrze z włókna szklanego;
• Wyposażone w wieszak na ubrania i szafkę, w której można 

schować ubrania, by ochronić je przed wodą.

Chętnie pomożemy Ci również w pierwszych krokach. Zgodnie 
z oczekiwaniami, jakie można mieć wobec tak renomowanej 
marki, jaką jest Sanitrax i naszej rozległej sieci partnerów, 
podejmujemy pracę nad Twoim zapytaniem i dostarczamy 
szczegółowy plan ogólny oraz raport sytuacyjny. Łatwo 
zauważyć, dlaczego jesteśmy jedną z najszybciej rozwijających 
się firm na rynku tymczasowych rozwiązań sanitarnych.

Skontaktuj się z nami już dziś, aby omówić swoją sytuację 
i potrzeby. Z przyjemnością Ci pomożemy!

ZALETY
• Element całościowej koncepcji modułowej (toalety, pisuary, 

umywalki i natryski);
• Dużo prywatności i możliwości przechowywania cennych 

przedmiotów;
• Łatwe i tanie w transporcie, możliwość szybkiego wdrożenia 

i skalowania;
• Unikatowe połączenie atrakcyjnego wyglądu i solidnej 

konstrukcji;
• Zapewniające oszczędność wody głowice natryskowe.

IDEALNE ZASTOSOWANIA
• Wydarzenia i festiwale;
• Tymczasowe place budowy;
• Misje wojskowe;
• Programy pomocy humanitarnej.
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Te ekskluzywne rozwiązania mogą posłużyć na przykład członkom 
personelu, pracownikom lub artystom; można je dostosować do 
własnych potrzeb. Moduły są wytrzymałe, luksusowo wykończone 
i wykorzystują różnego rodzaju inteligentne technologie pozwalające 
oszczędzać wodę. Ważne jest również, aby urządzenia te można było 
dokładnie i szybko wyczyścić pomiędzy kolejnymi użyciami. Sanitrax 
VIPLOO to wyjątkowy dodatek do każdej lokalizacji!

UNIKATOWY MOBILNY MODUŁ TOALETOWY VIP I/LUB 
NATRYSKOWY
Sanitrax to skrót od Smart Sustainable Sanitary Solutions: inteligentne 
i zrównoważone rozwiązania sanitarne dla dużych grup użytkowników. 
Łatwe w transporcie, szybkie i łatwe w montażu, trwałe i łatwe 
w rozbudowie.

Wyjątkowy moduł VIP można łatwo skonfigurować w oparciu o własne 
potrzeby. Jedna toaleta i jeden natrysk, dwie toalety lub dwa natryski: 
dostosowanie jej jest bardzo proste. Wystarczy wyjąć toaletę, aby 
umieścić tam natrysk! Każda toaleta/natrysk ma swoją własną designerską 
umywalkę zapewniającą optymalny komfort!

Wykorzystuje unikatową technologię spłukiwania (oszczędność aż 
90% zużycia wody) w toaletach oraz zapewniające oszczędność wody 
głowice natryskowe w sekcji natrysków. Wydajny i bardzo przyjazny dla 
środowiska.

Ponadto atrakcyjny design i luksusowe wykończenie naprawdę się 
wyróżniają. Połączenie tych wszystkich czynników sprawia, że moduł 
Sanitrax VIPLOO jest najbardziej wszechstronnym rozwiązaniem na rynku.

MODUŁ 
SANITRAX VIPLOO

Luksusowa toaleta/natrysk w standardzie 
VIP to bardzo ceniony dodatek do 
wyposażenia sanitarnego podczas 
przygotowywania miejsc wydarzeń, 
terenów festiwalowych, tymczasowych 
placów budowy, obozów wojskowych lub 
tymczasowych obozów dla uchodźców.

DANE TECHNICZNE
• Wymiary (szer. x gł. x wys.) w cm: 255 x 120 x 239
• Wymiary (szer. x gł. x wys.) w calach: 100,4 x 47,2 x 94,1
• Masa: 700 kg / 1540 funtów
• Transport: 13 modułów (26 toalet/natrysków) na 

przyczepie 53' (w zależności od lokalnych przepisów)
• Zasilanie: 230 V, 16 A
• Zasilanie (UL/CSA): 110 V, 20 A
• Przyłącze wodociągowe: 3/4” M Camlock
• Przyłącze do odprowadzania nieczystości: 2,5” F Camlock
• System odprowadzania nieczystości: podciśnieniowy
• Podciśnienie w barach: od -0,3 do -0,6
• Podciśnienie w psi: od -4,3 do -8,7
• Ciśnienie wody w barach od 3 do 5
• Ciśnienie wody w psi: od 40 do 90

KORZYŚCI DLA KLIENTÓW
• Przyjazne dla środowiska i zrównoważone (aż 90% oszczędność 

wody, inteligentny transport, oświetlenie LED);
• Łatwość czyszczenia;
• Możliwość dostosowania (branding) i rozbudowy dzięki 

modularnej konstrukcji;
• Szybki montaż i łatwy transport;
• Montaż nie wymaga żadnych specjalnych narzędzi.

INNE CECHY
• Ocynkowana rama stalowa;
• Zawiasy drzwiowe z aluminium;
• Lampka kontrolna „wolna/zajęta”;
• Ściany warstwowe z włókna szklanego;
• Możliwa wersja podciśnieniowa i grawitacyjna;
• Dużo prywatności i możliwości przechowywania cennych 

przedmiotów;
• Zawiera umywalkę, dozownik mydła, uchwyt na rolkę papieru 

toaletowego, lustro i oświetlenie.

FIRMA SANITRAX IDZIE O KROK DALEJ
Oprócz unikatowego modułu VIP Sanitrax oferuje 
również toaletę standardową oraz toaletę dla osób z 
niepełnosprawnościami. Kompletna i modułowa linia 
produktów Sanitrax obejmuje również pisuary, umywalki 
i natryski.

Chętnie pomożemy Ci również w pierwszych krokach. Zgodnie 
z oczekiwaniami, jakie można mieć wobec tak renomowanej 
marki, jaką jest Sanitrax i naszej rozległej sieci partnerów, 
podejmujemy pracę nad Twoim zapytaniem i dostarczamy 
szczegółowy plan ogólny oraz raport sytuacyjny. Łatwo 
zauważyć, dlaczego jesteśmy jedną z najszybciej rozwijających 
się firm na rynku tymczasowych rozwiązań sanitarnych.

Skontaktuj się z nami już dziś, aby omówić swoją sytuację 
i potrzeby. Z przyjemnością Ci pomożemy!

ZALETY
• Element całościowej koncepcji modułowej (toalety, pisuary, 

umywalki i natryski);
• Łatwe i tanie w transporcie, możliwość szybkiego wdrożenia 

i skalowania;
• Możliwość szybkiego i łatwego dostosowania do własnych 

potrzeb.
• Wyjątkowa oszczędność wody dzięki unikatowej technologii;
• Unikatowe połączenie atrakcyjnego wyglądu i solidnej 

konstrukcji;

IDEALNE ZASTOSOWANIA
• Wydarzenia i festiwale;
• Tymczasowe place budowy;
• Misje wojskowe;
• Programy pomocy humanitarnej.
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Niezależnie od standardowych urządzeń sanitarnych niezbędne 
są natryski, które można dokładnie i szybko umyć. Atrakcyjne, 
wytrzymałe i bardzo łatwe w obsłudze moduły natryskowe Sanitrax 
Shower są idealnym rozwiązaniem! 

BARDZO ATRAKCYJNY I WYDAJNY NATRYSK MOBILNY
Sanitrax to skrót od Smart Sustainable Sanitary Solutions: 
inteligentne i zrównoważone rozwiązania sanitarne dla dużych 
grup użytkowników. Łatwe w transporcie, szybkie i łatwe w 
montażu, zrównoważone i z możliwością skalowania. Każdy 
moduł składa się z dwóch kabin natryskowych. Atrakcyjnie 
zaprojektowane, przestronne natryski zapewniają pełną 

prywatność oraz wystarczającą ilość światła i wentylacji. Zasłona 
natryskowa umożliwia suche i bezpieczne przechowywanie 
odzieży i przedmiotów wartościowych wewnątrz kabiny. Każdy 
natrysk wyposażony jest w głowicę zapewniającą oszczędzanie 
wody i oświetlenie LED. Ciepła woda nie jest wliczona w cenę i jest 
dostarczana na miejscu przez inne podmioty.

FIRMA SANITRAX IDZIE O KROK DALEJ
Ten bardzo wydajny moduł natryskowy uzupełnia całą linię
toalet, pisuarów i umywalek, tworząc w pełni zintegrowane
rozwiązanie sanitarne do obsługi wydarzeń, festiwali, obozów lub 
zaspokojenia potrzeb związanych z dużymi zgromadzeniami.

MODUŁ NATRYSKOWY 
SANITRAX 2.0

Luksusowa toaleta/natrysk w standardzie 
VIP to bardzo ceniony dodatek do 
wyposażenia sanitarnego podczas 
przygotowywania miejsc wydarzeń, 
terenów festiwalowych, tymczasowych 
placów budowy, obozów wojskowych lub 
tymczasowych obozów dla uchodźców.

DANE
TECHNICZNE
• Wymiary (szer. x gł. x wys.) w cm: 

236 x 112 x 127 (transport) lub 234 (użytkowanie)
• Wymiary (szer. x gł. x wys.) w calach: 

92,6 x 44,1 x 50 lub 91,13 (użytkowanie)
• Masa: 750 kg / 1650 funtów
• Transport: 20 modułów (40 natrysków) w kontenerze 40’ 

HC, 28 modułów (56 natrysków) na przyczepie 53' (w 
zależności od lokalnych przepisów)

• Zasilanie: 12 V, 2 W
• Przyłącze wodociągowe: 5/4” M Camlock
• System odprowadzania nieczystości: grawitacyjny, 

50 mm
• Podciśnienie w barach: od -0,3 do -0,6
• Podciśnienie w psi: od -4,3 do -8,7
• Ciśnienie wody w barach: od 3 do 5
• Ciśnienie wody w psi: od 40 do 90

KORZYŚCI DLA KLIENTÓW
• Przyjazne dla środowiska i zrównoważone 

(zapewniające oszczędność wody głowice natryskowe, 
inteligentny transport, oświetlenie LED)

• Łatwość czyszczenia
• Możliwość dostosowania (branding) i rozbudowy dzięki 

modularnej konstrukcji
• Szybki montaż i łatwy transport;
• Montaż nie wymaga żadnych specjalnych narzędzi.

INNE CECHY
• Ocynkowana rama stalowa
• Wnętrze malowane proszkowo
• Wyposażone w wieszak na ubrania i miejsce, w którym można 

schować ubrania, by ochronić je przed wodą

Chętnie pomożemy Ci również w pierwszych krokach. 
Nasz zespół jest gotowy, by udzielić Ci porad związanych 
z potrzebami projektowymi dla natrysków. Możemy 
skontaktować Cię z naszą siecią partnerów, którzy udzielą 
odpowiedzi na Twoje pytania, pomagając Ci osiągnąć sukces. 
Łatwo sprawdzić, dlaczego jesteśmy jedną z najszybciej 
rozwijających się firm na rynku tymczasowych rozwiązań 
sanitarnych.

Skontaktuj się z nami już dziś, a chętnie Ci pomożemy!

ZALETY
• Wielofunkcyjna koncepcja modułowa 

(Toalety, pisuary, umywalki, moduły NS i natryski)
• Prywatność i możliwości przechowywania cennych 

przedmiotów
• Szybkie i efektywne rozmieszczenie oraz możliwość łatwego 

skalowania
• Unikatowe połączenie atrakcyjnego wyglądu i solidnej 

konstrukcji
• Zapewniające oszczędność wody głowice natryskowe

IDEALNE ZASTOSOWANIA
• Wydarzenia i miasteczka festiwalowe
• Tymczasowe place budowy
• Misje wojskowe
• Działania ratunkowe po katastrofach / Programy pomocy 

humanitarnej
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Sercem koncepcji Sanitrax jest system pomp podciśnieniowych. 
Wszystkie moduły są połączone przewodami z centralnym 
modułem, który może być umieszczony z dala od toalet 
i modułów pomocniczych. Po usunięciu wszystkich nieczystości 
do centralnego modułu technicznego pompa dokonuje maceracji 
nieczystości, a następnie przepompowuje je do kanalizacji 
sanitarnej lub zbiornika magazynowego, który może znajdować się 
w odległości do 600 stóp. Pozwala to stworzyć atmosferę komfortu 
i bezpieczeństwa, gdyż w pobliżu modułów nigdy nie stoi wielka, 
cuchnąca ciężarówka serwisowa.
Wszystkie moduły Sanitrax zaprojektowano z myślą o umieszczeniu 

na składanej, ocynkowanej konstrukcji stalowej. Po złożeniu na 
ciężarówce mieści się do 20 modułów.
Oznacza to możliwość umieszczenia 2 modułów umywalkowych, 
2 modułów z pisuarem, 14 modułów toaletowyº, 1 modułu 
technicznego i 1 skrzynki na przewody w ramach ładunku na jednej 
naczepie. To ogromna zmiana na lepsze w porównaniu z typową 
„przyczepą do przewozu przenośnych toalet”, na której można 
umieścić znacznie mniej urządzeń w ramach jednego ładunku.
Po rozładunku przygotowanie każdego modułu do pracy trwa 
zaledwie minutę.

MODUŁ TECHNICZNY 
POMPY SANITRAX

Kiedy jesteś osobą odpowiedzialną za 
organizację imprez, festiwali, tymczasowych 
placów budowy, obozów wojskowych 
lub tymczasowych miejsc przyjmowania 
uchodźców, zapewnienie optymalnych  toalet i 
środków higieny osobistej jest istotne.

 OFERUJEMY 
NASTĘPUJĄCE MODUŁY 
TECHNICZNE POMPY:

Moduł techniczny pompy – 190 l (możliwość podłączenia do 22 modułów)

· 2 x pompa podciśnieniowa – L
· Pokrycie ramy RAL 9010 / Kolektor Sanitrax ze stali nierdzewnej
· 4 x wlot podciśnienia, 4 x wylot wody, 4 x gniazdko 12 V
·  1 x wlot wody 3/4” F, wylot nieczystości 2,5” M, 400 V (3 fazy / 

uziemienie / przewód neutralny) Złącze 63 A (50 Hz)
· System Waterbooster system 3000 l/h przy 3 barach, bufor 175 l
·  Czujnik temperatury, przepływomierz wody, system 

zapobiegania zamarzaniu
· System zdalnego monitorowania Sanitrax

Moduł techniczny pompy – 190 l (możliwość podłączenia do 22 modułów)

· 2 x pompa podciśnieniowa – L
· Pokrycie ramy RAL 9010 / Kolektor Sanitrax ze stali nierdzewnej
· 4 x wlot podciśnienia, 4 x wylot wody, 4 x gniazdko 12 V
·  1 x wlot wody 3/4” F, wylot nieczystości 2,5” M, 480V (3 fazy / 

uziemienie) Złącza Camlock 63 A (60 Hz)
· System Waterbooster system 3000 l/h przy 3 barach, bufor 175 l
·  Czujnik temperatury, przepływomierz wody, system 

zapobiegania zamarzaniu
· System zdalnego monitorowania Sanitrax

Moduł techniczny pompy – 280 l (możliwość podłączenia do 32 modułów)

· 2 x pompa podciśnieniowa – XL
· Pokrycie ramy RAL 9010 / Kolektor Sanitrax ze stali nierdzewnej
· 4 x wlot podciśnienia, 4 x wylot wody, 4 x gniazdko 12 V
·  1 x wlot wody 3/4” F, wylot nieczystości 2,5” M, 400 V (3 fazy / 

uziemienie / przewód neutralny) Złącze 63 A (50 Hz)
· System Waterbooster system 3000 l/h przy 3 barach, bufor 175 l
·  Czujnik temperatury, przepływomierz wody, system 

zapobiegania zamarzaniu
· System zdalnego monitorowania Sanitrax

Moduł techniczny pompy – 280 l (możliwość podłączenia do 32 modułów)

· 2 x pompa podciśnieniowa – XL
· Pokrycie ramy RAL 9010 / Kolektor Sanitrax ze stali nierdzewnej
· 4 x wlot podciśnienia, 4 x wylot wody, 4 x gniazdko 12 V
·  1 x wlot wody 3/4” F, wylot nieczystości 2,5” M, 480V (3 fazy / 

uziemienie) Złącza Camlock 63 A (60 Hz)
· System Waterbooster system 3000 l/h przy 3 barach, bufor 175 l
·  Czujnik temperatury, przepływomierz wody, system 

zapobiegania zamarzaniu
· System zdalnego monitorowania Sanitrax

Moduł techniczny pompy – 95 l (możliwość podłączenia do 10 modułów)

· 2 x pompa podciśnieniowa – M
· Pokrycie ramy RAL 9010 / Kolektor Sanitrax ze stali nierdzewnej
· 4 x wlot podciśnienia, 4 x wylot wody, 4 x gniazdko 12 V
·  1 x wlot wody 3/4” F, wylot nieczystości 2,5” M, 200 V (3 fazy / 

uziemienie) Złącza Camlock 40 A (50/60 Hz)
· System Waterbooster system 3000 l/h przy 3 barach, bufor 175 l
·  Czujnik temperatury, przepływomierz wody, system 

zapobiegania zamarzaniu
· System zdalnego monitorowania Sanitrax

ZALETY
• Wielofunkcyjna koncepcja modułowa 

(Toalety, pisuary, umywalki, moduły NS i natryski)
• Łatwe i tanie w transporcie, możliwość szybkiego wdrożenia 

i skalowania
• Wyjątkowa oszczędność wody dzięki unikatowej technologii
• Unikatowe połączenie atrakcyjnego wyglądu i solidnej 

konstrukcji
• Oszczędność kosztów operacyjnych (brak konieczności 

wypompowywania) nieczystości z każdej toalety przez 
ciężarówkę serwisową)

IDEALNE ZASTOSOWANIA
• Wydarzenia i festiwale;
• Tymczasowe place budowy
• Misje wojskowe
• Działania ratunkowe po katastrofach / Programy pomocy 

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

Ewa Naskręcka
OBSŁUGA KLIENTA

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

Julia Rudowicz
LEAD DS. ŚRODKÓW SANITARNYCH

Polska • Europa Wschodnia • Rosja 

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

Jeroen Bartels
OBSŁUGA KLIENTA  I PRZEDSTAWICIEL HANDLOWY

Kraje niderlandzkojęzyczne

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

Nicole Countryman
SPECJALISTA DS. ŚRODKÓW SANITARNYCH

Stephan Kloke
OBSŁUGA KLIENTA

Michael Gettkant 
PRZEDSTAWICIEL HANDLOWY

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

Wolfgang Gran
DYREKTOR REGIONALNY

Niemcy • Austria • Szwajcaria • Skandynawia 

E-MAIL: StephanK@satelliteindustries.com
TEL.: +49 2065 54 544 20

EMAIL: MichaelG@satelliteindustries.com
TEL: +49 172 4173948

Śledź nas w serwisach społecznościowych

Magazyn i biuro w Wielkiej Brytanii
Unit 2 Pool Road Industrial Estate • Pool Road • Nuneaton • CV10 9AE • 
Wielka Brytania
Tel.: +44 1530 515216

Magazyn i biuro w Niemczech
Numer portu 7556 • Hamburger Straße 50 • 47229 Duisburg • Niemcy
Tel.: +49 2065 54544 0

Centrala w Europie
Avenue de la Toison d’Or 67 • 1060 Bruksela • Belgia
Tel.: +32 2 542 56 56

Magazyn i biuro We Włoszech
Via Campania 17 • 53036 Poggibonsi, Siena • Włochy
Tel.: +39 346 5067830 • +39 392 1528830

Magazyny i biura

Magazyn i biuro w Polsce
Wojciecha z Brudzewa 38 • 62-800 Kalisz • Polska
Tel.: +48 692 492 746

Biuro w Holandii
De Giessen 3 •  8253 PR Dronten • Holandia
Tel: +31 321 725190
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