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Siisti ja helppokäyttöinen ratkaisu

PW BIO+ -toimitussisältö: 

• Runko-osa, jossa erotinsuppilo liitäntöineen 
sekä solumuovista valmistettu kannellinen 
lämpöistuin

• Leveys 63 cm, syvyys 60 cm, korkeus 53 cm

• Rungon paino 10 kg

• Tuuletusputki, pituus 2 m, Ø 75 mm

• Kannellinen saavi kiinteälle jätteelle, tilavuus 22 l

• Nesteen ulosjohtamiseen Ø 32 mm:n haitariletku, 
enimmäispituus 1,4 m

Myyntikoodi: PLS281D

Uudistettu PW BIO+ on selkeä ja helppokäyttöinen 
mökkikäymälä. Se ei vaadi toimiakseen vettä eikä sähköä.

PW BIO+ erottelee kiinteän ja nestemäisen, mikä estää hajun 
muodostumisen. Kompostoituminen on tehokasta, asennus 
yksinkertaista ja tyhjennys helppoa.

PW BIO+ erotteleva kuivakäymälä
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Tuuletusputki on asennettavissa oikeaan tai 
vasempaan reunaan, samoin nesteen johtamiseen 
tarkoitettu pituudeltaan säädettävissä oleva 
haitariletku.

PW BIO+ kuivakäymälään voidaan uusia edullinen 
erotinsuppilo erikseen toisin kuin useimmissa 
muissa kuivakäymälöissä.
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Viimeistelty PW BIO+ puucee on mitoitettu 
erottelevalle PW BIO+ kuivakäymälälle. 
Rakennuksen lattia on tasainen ja sivu-
seinässä alhaalla on saranoitu luukku.

Toimitus puuvalmiina elementteinä.
Kätevä kuljettaa, helppo pystyttää. 
Kokoaminen ruuveilla tai nauloilla.

Rakennuksen käyttöiän pidentämiseksi 
voit eristää sen maasta esimerkiksi 
murskekerroksella tai betonilaatoilla 
kulmissa.
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Toimituspakettiin kuuluu:  

• PW BIO+ kuivakäymälä (istuin varusteineen)

• Puuelementit, ikkunallinen ovi, helat

• Kokoamisohje

• Katemateriaali ja pintakäsittelyaine 
eivät sisälly toimitukseen

• Puuelementtipaketin mitat: pituus 
noin 240 cm, leveys noin 160 cm, 
korkeus noin 60 cm

• Kuivakäymäläpaketin mitat: 
leveys 64 cm, syvyys 58 cm, 
korkeus 60 cm. Koko toimituksen 
paino yhteensä noin 190 kg.

Myyntikoodi: PLS281E

■  Ulkomitat: 150 x 130 cm
• Harjakorkeus 235 cm
• Seinävahvuus 15 mm
• Lattiavahvuus 20 mm

=  PW BIO+  
      puucee

PW BIO+ puucee
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Pakettiin kuuluu:

•  Kannellinen solumuovinen istuinosa 

•  Nesteen keräysletku Ø 32 mm, jossa kiristimet 

•  Erotinsuppilo, polyeteeniä

Myyntikoodi: PLS281B (= pelkkä erotinsuppilo)

■  Lämpöistuimen mitat: pituus 42 cm, 
leveys 41 cm  

■  Erotinsuppilon sisäosan mitat:
pituus 35 cm, leveys 22 mm

PW BIO+ erotin helpottaa erottelevan 
käymälän rakentamista. Sopii joko vanhaan 
tai uuteen käymälään. Asennettuna istuinosa 
erottelee kiinteän ja nestemäisen, mikä 
estää hajun muodostumisen ja tehostaa 
kompostoitumista. 

PW BIO+ kuivakäymälään voidaan uusia 
erikseen erotinsuppilo toisin kuin 
useimmissa muissa kuivakäymälöissä. 

PW BIO+ erotteleva istuinosa
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