
TOI® now.
Užijte si svobodu s WC 
přívěsem zcela nezávislým 
na přípojkách

ENJOY A GREEN PRODUCT
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Milujete nevšednost. Toužíte po nezávislosti – 
a přesto se nechcete vzdát nejvyššího komfortu!

Perfektní pomocník pro vaši akci.

Díky inovativnímu WC přívěsu TOI® now už vaši svobodu a flexibilitu nic neomezuje. Tento 
kompaktní toaletní přívěs funguje zcela soběstačně bez připojení k vodě či elektřině. 
Nezáleží tak na tom, kde a jak plánujete svou akci: Mobilní řešení WC od TOI TOI zvládne 
vše potřebné – a na místě si vás získá jednoduchou manipulací, kvalitní výbavou a trvale 
udržitelnými technologiemi.
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Uspořádejte svoji akci tam, kde chcete!
Svatební party na pláži, obchodní akce na zelené louce: Zajímavá místa se často nacházejí právě tam, 
kde není k dispozici vodovodní ani elektrická přípojka. TOI® now představuje první WC přívěs, který vám 
poskytne skutečnou svobodu výběru – zajistí vám totiž opravdový komfort kdykoli a kdekoli. A vaši hos-
té budou překvapení, jak pohodovou atmosféru dokáže tento toaletní přívěs vykouzlit i na minimálním 
dostupném prostoru.

Ready to go
Vzhledem k délce 4,4 m a hmotnosti 1 100 kg lze 
tento mobilní WC přívěs k pronájmu bez problémů 
přepravovat za každým osobním automobilem. Hodí 
se tak i pro ty, kteří si zajišťují dopravu sami!

Funkční a moderní design
Zařízení toalet pro dámy a pány, zahrnující  
podlahu v designu ušlechtilého dřeva, hodnotná 
umyvadla a příjemné osvětlení, splňuje nejvyšší  
designová očekávání.

Připravený obratem ruky
Přívěs stačí jen přistavit a zapnout – a je připraven  
k okamžitému použití; k uvedení do provozu na  
novém místě je třeba provést jen několik jedno-
duchých úkolů.
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Výkonné technologie v inteligentním balení: Řešení TOI® now spojuje na  
minimálním prostoru moderní hygienické standardy s úsporným zacházením s  
elektrickou energií i vodou.

Green Power pro moderní WC komfort Vlastní vodní okruh

1

2

LEGENDA

Nádrž na čerstvou vodu

Nádrž na použitou vodu

Kdekoli použitelný
Přívěs TOI® now je zcela nezávislý na externích 
přípojkách, elektrických kabelech apod. Potřebné 
napájení akumulátorů zajišťují solární články,  
instalované na střeše.

Nezávislost na počasí
Solární napájení funguje nejen za jasného slunečního 
světla. Toaletní přívěs má dostatek energie na několik 
dní provozu i při zatažené obloze.

Nízká spotřeba
Vestavěná pohybová čidla zapínají vnitřní osvětlení 
pouze v případě skutečné potřeby.

Mimořádná efektivita a bezpečnost
K prvotnímu používání toalet je k dispozici 
nádrž se 150 litry čisté vody. Použitá voda 
z WC a umyvadel se následně filtruje, 
dezinfikuje a znovu využívá, tentokrát 
výhradně ke splachování WC. Až do 400 
použití WC si systém vystačí s pouhými 
0,3 l vody na osobu. Nezávadnost spla-
chovací vody potvrdil i ekologický ústav.

Absolutní hygiena
Trvalý přívod čerstvé vody do umyvadel zajišťuje 
nádrž s objemem 125 litrů.

Zprovoznění je nanejvýš jednoduché
Stačí jen zapnout a máte hotovo!

Díky použití integrovaných nádrží na čistou a odpadní vodu nevyžaduje přívěs TOI® 
now žádné externí přípojky. Funguje zcela autonomně.
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LEGENDA

Zrcadlo

Dávkovač mýdla

Umyvadlo

Zásobník papírových 
ručníků

Nádoba na odpadky

Pisoár

WC mísa

Splachování WC

Držák na toaletní papír

Délka 4 400 mm Šířka 2 280 mm

Hmotnost 1 100 kg 

Přípustná celková hmotnost 1 800 kg 

Zatížení tažného zařízení 120 kg

Tažné zařízení automobilu s kulovou hlavou

Přípojka vody ¾“ GEKA k plnění nádrží

Nádrž na vodu 125 l

Nádrž na odpadní vodu 600 l (vč. 150 l primární vody) 

Síťové napájení přípojka 230 V

Solární napájení solární modul 290 Wp, akumulátor 200 Ah,
nabíječka, regulátor nabíjení, indikace stavu akumulátoru

Vnější osvětlení LED diody u každých vstupních dveří

Vnitřní osvětlení půlkulaté rohové lišty s LED diodami, opatřené 
pohybovými čidly

Podlaha vinyl v dřevěném designu

Vstup sklopné hliníkové schůdky s možností zajištění

Vstupní dveře s možností uzamčení

Podvozek pozinkovaný s nájezdovou a ruční brzdou

Podepření podpěrné kolo a 4 výsuvné opěry

Vnější stěny sklolaminátové sendvičové prvky s hliníkovým rámem

Systém k desinfekci vody na splachování WC

Servisní zóna revizní dvířka v zadní stěně s vnějším přístupem

Výška 3 200 mm

TECHNICKÉ ÚDAJE*

* Technické změny vyhrazeny.

ROZMĚRY / MM

TOI TOI, sanitární systémy, s.r.o.
Pražská 264
27401 Slaný
Tel +420 312 527 488
www.toitoi.cz

VYBAVENÍ

Oddělené části pro dámy a pro pány

Závěsný klozet s hlubokým splachováním

Umyvadlo s baterií na studenou vodu

Bezvodý pisoár na pánské toaletě

Zrcadlo

Dávkovač mýdla

Zásobník papírových ručníků

Držák na toaletní papír

WC štětka

Nádoba na odpadky

Zásobník hygienických sáčků na dámské toaletě


