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Ren och lättskött lösning

PW BIO+ leveransinnehåll: 

• Stomme med urinseparerande insats och 
anslutningar, samt värmesits och lock av cellplast

• Bredd 63 cm, djup 60 cm, höjd 53 cm

• Stommens vikt 10 kg

• Ventilationsrör, längd 2 m, Ø 75 mm

• Latrinbehållare  med lock för fast avfall, volym 22 l

• Urinslang Ø 32 mm veckad, 
maximal längd 1,4 m

Försäljningskod: PLS281D

Den nya PW BIO+ är en enkel och lättanvänd torrtoalett. 
Toaletten behöver varken vatten eller elektricitet för att fungera.

PW BIO+ separerar fast och flytande, vilket förhindrar 
luktbildning. Komposteringen är effektiv, monteringen är 
enkel och tömningen går smidigt.

PW BIO+ separerande torrtoalett
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Ventilationsröret kan monteras till höger eller 
vänster, liksom den veckade vätskeslangen med 
justerbar längd.

PW BIO+ torrtoalett kan förses med en enkel 
separatortratt, till skillnad från de flesta andra 
torrtoaletter.
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PW BIO+ uthuset är dimensionerat för 
en separerande PW BIO+ torrtoalett. 
Byggnadens golv är plant och det finns en 
lucka med gångjärn nedtill på sidoväggen.

Leverans som obehandlade träelement.
Enkel att transportera, lätt att montera. 
Montering med skruvar eller spikar.

För att förlänga byggnadens livslängd kan 
den installeras till exempel på ett lager 
kross eller med betongplattor i hörnen.
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I leveranspaketet ingår:  

• PW BIO+ torrtoalett (sits med tillbehör)

• Träelement, dörr med fönster, beslag

• Monteringsanvisning

• Takmaterial och ytbehandlingsfärg 
ingår inte i leveransen

• Träelementpaketets mått är cirka: 
längd 240 cm, bredd 160 cm, 
höjd 60 cm

• Torrtoalettens mått: bredd 64 cm, 
djup 58 cm, höjd 60 cm

• Leveransens totalvikt sammanlagt 
ungefär 190 kg

Försäljningskod: PLS281E

■  Yttermått: 150 x 130 cm
• Taknockshöjd  235 cm
• Väggtjocklek  15 mm
• Golvtjocklek  20 mm

=  PW BIO+  
       puucee

PW BIO+ uthus
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Paketet innehåller:

• Sits och lock av cellplast

• Urinslang Ø 32 mm med slangklämmor

• Urinseparerande insats av polyeten

Försäljningskod: PLS281B (= endast 
separerande insatsdelspaketet)

■  Värmesitsens längd 42 cm, bredd 41cm  

■  Separerande insatsdelens mått: 
     längd 35 cm, bredd 22 mm

PW BIO+ separator gör det enkelt att bygga 
en separerande toalett. Lämplig för både 
gamla eller nya toaletter. Efter monteringen 
separerar insatsdelen fast och flytande, vilket 
motverkar luktbildning och effektiviserar 
komposteringen. 

PW BIO+ torrtoalett kan förnyas med en ny 
separator, till skillnad från de flesta andra 
torrtoaletter.

PW BIO+ separerande insatsdel
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