BioToi bærbart toalett
Når naturen kaller

• BioBag tilbyr bærekraftige og miljøvennlige produkter
• BioBag-produkter kan komposteres sammen med matavfall og annet
organisk materiale
• BioBag-produkter vender tilbake til naturen, et viktig bidrag for å redusere
drivhuseffekten
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BioToi bærbart toalett
• Lav vekt, lett å bære og å lagre
• Robust, tåler opp til 125 kg
• Praktisk og hygienisk - det
miljøvennlige valg
• Sammenleggbart

Sammenlagt:
Høyde: 15 cm
Bredde: 34 cm
Lengde: 50 cm

Utfoldet:
Høyde: 41 cm
Bredde: 34 cm
Dybde: 42 cm

Toalettpakken leveres med en
rulle med 8 poser, komposterbare
og biologisk nedbrytbare
toaletterposer.

BioBags bærbare toalett system er
spesielt utviklet for å møte de strenge
kravene fra militæret. Produktet er også
svært godt egnet for hjelpeorganisasjoner
og privat bruk, f.eks for camping, båtliv, og
andre utendørsaktiviteter.

toalettposer. Posene dekker hele setet
og er dermed hygienisk og brukervennlig.
Posene brytes ned etter 10-45 dager,
avhengig av komposteringsmetode.

BioBag Toalettposer

Toalettet ble utviklet i samarbeid med
de norske militære styrkene, og brukes
under NATO-øvelser. BioBags bærbare
toaletter holder en svært høy standard
når det gjelder kvalitet, brukervennlighet,
funksjonalitet, hygiene og miljøhensyn.
Toalettsettet leveres med en rull fullt
komposterbare og biologisk nedbrytbare

Sørg for at toalettposene blir kastet på en
ordentlig måte.

BioBag Toalettsett
Art. nr.: 956015
1 toalett og 8 toalettposer
6 enheter per kartong
20 kartonger per pall
120 enheter per pall

Art. nr.: 187008
Str.: 655 x 510 mm
8 poser per rull, 62 ruller per kartong
56 kartonger per pall

Sertiﬁsering
Sertiﬁsert fullt komposterbar i henhold til
den europeiske normen EN 13432 og den
amerikanske standarden ASTM D6400.
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