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Siirrettävä wc- ja suihkutila
Hygieniahuone on vapaasti huoneistoon
sijoitettava wc- ja suihkutila.
Hygieniahuone mahdollistaa kotona
asumisen vaikka suihku- tai wc-tilat
ovat toisessa kerroksessa rappujen
takana tai tilat ovat tilapäisesti poissa
käytöstä.
Valmis moduuli
Hygieniahuone on valmis liikuteltava kylpyhuonemoduuli. Se sisältää wc-istuimen, suihkupisteen ja käsienpesualtaan tai vain pelkän suihkupisteen. Hygieniahuone on valmis kylpyhuone
käytettäväksi kun nykyiset wc- tai pesutilat ovat
saavuttamattomissa.
Hygieniahuone voidaan sijoittaa uudelleen seuraavaan paikkaan, kun tarve käytölle muuttuu.

Nopea kylpyhuone
Hygieniahuone voidaan usein asentaa normaaliin huoneistoon. Hygieniahuone vaatii liittämisen vesijohtoon sekä sähköverkkoon. Käytetty
jätevesi siirretään hygieniahuoneen omalla
pumpulla lähimpään viemäriin, jopa 30 metrin
päähän. Hygieniahuone on nopea asentaa ja
asukas voi olla kotona koko asennuksen ajan.
Hygieniahuone onkin helppo ratkaisu asunnonmuutostöiden haastaviin kohteisiin.

Mitat

Apu-Tuote

Hygieniahuoneen ulkomitat ovat 1705 x 1195
mm ja kokonaiskorkeus on 2125 mm.
Paino 200-250 kg.
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Vaihtoehtoisia ratkaisuja
ja lisävarusteita
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Hygieniahuone on saatavana kolmena eri pohjaratkaisuna:
1. Suihkulla
2. Suihkulla ja käsienpesualtaalla
3. Suihkulla, käsienpesualtaalla ja wc istuimella
Toimituksessa on aina mukana jätevedet poistava ja silppuava
pumppu, suihkuhana, suihkutanko ja käsisuihku, tukikaide,
taiteovet sekä katto ja valaistus.
Hygieniahuoneeseen saa lisävarusteina lisäksi:
luiskan (800 x 800 mm.), kääntötason (800 x 800mm),
peilikaapin kääntyvällä ovella, roiskevesiltä suojaavan
suihkuverhon ja lisätukikaiteita tarpeen mukaan.
Ilmanvaihtoa varten voidaan asentaa venttiili.
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Hygieniahuone on
kompakti kokonaisuus

Hygieniahuoneessa
pieni suihkutuoli

Peilikaappi kääntyvällä ovella.

Avustajalle suojaksi
½-korkea suihkuverho

Luiska 800 x 800 mm.

TEKNISET TIEDOT:
Kynnys
Ulkomitat
Korkeus
Sisämitat
Paino

95 mm
1705 x 1195 mm
2125 mm
1230 x 935 x 2000 mm
200-250 kg

Seinäprofiili
Seinät
Pohja
Tukikaide

Pulverimaalattu alumiini
Iskunkestävä styreeni
Lasikuitu, kennorakenne
Alumiini

Apu-Tuote

Tuleva vesi
Pumppausteho
Poistovesi
Sähkö
Valaistus
Ilmanvaihto
Käyttäjä

15 mm
max 30 metriä tai 3 metriä ylöspäin
22-32 mm PE
230 V, 10A sulake
2 x 18 W
100 mm venttiili, vasen seinä
max 150 kg

Lisätiedot

Asennusohje
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