
Zkušenost je nejlepším učitelem. A také dobrým designérem. 
Stačí se podívat na Tufway, nejprodávanější přenosnou 
toaletu.

Její design je založen na 40 letech střetávání s vašimi 
provozními potřebami: trvanlivá konstrukce, stále čistý 
design, odolnost vůči vandalům - a samozřejmě i 
bezpečnostní prvky jako je protisklzová podlaha.

PŘEJDĚTE NA TUFWAY

Tufway se  může pochlubit čistým, atrak-
tivním vzhledem, který vypadá dobře při 
každém použití.

Tufway vám pomůže ušetřit vaše peníze díky 
bezproblémovému fungování.

K vybudování vaší firmy zvolte Tufway - 
přenosnou toaletu se zkušeností a 10letou 
zárukou. 

Tufway... tahoun průmyslu.



Single piece
ODDĚLENÝ PISOÁR
STANDOVER.

Rozdělení přední část 
zachytává kapky tak, aby 
byla podlaha udržovaná
v čistotě.

Neucpávající se odpadní roura ve tvaru kosočtverce 
umožňuje maximální průtok, takže projdou i větší 
předměty.

Large vent screen
VELKÝ PRŮDUCH JE 
PŘÍJEMNOU NOVINKOU

Průduch zkvalitňuje 
ventilaci a ochlazování.
Pružné polyethylenové 
desky zaručují stálo-
barevnost při všech 
venkovních teplotách.

Logo area provides more 
PROSTOR PRO LOGO 
NABÍZÍ VÍCE MÍSTA PRO 
REKLAMU. 

Zvěčněte jméno své firmy, 
logo i telefonní číslo, zvažte 
tak vyditelnost a zlepšíte 
tak možnosti svého 
podnikání.

Slimmate handwash
ŠTÍHLÉ UMYVADLO SLIMMATE

Nabídněte svým zákazníkům luxus 
čerstvě umytých rukou za rozumnou 
cenu.

Umyvadla Slimmate pasují přesně do 
rohu, nepřekáží v cestě a snadno se 
používají.

Pumpa ovládaná nohou, nacházející se 
na podlaze, poskytuje vysokou jistotu a 
ochranu před šířením mikrobů.

Štíhlý design umyvadla Slimmate hezky 
sedí i do dalších modelů přenosných 
toalet.

Tank practically
NÁDRŽ JE V PODSTATĚ 
SAMOČISTICÍ. 

Hladké dno nádrže zajišťuje 
efektivní odstranění 
zípachu a hloubka zase 
dokonalé spláchnutí.

Hladké stěny neobsahují žádné 
nerovnosti, které by mohly zachytávat 
nečistoty.
 
Nakloněný design podlahy toalety Tufway pomáhá 
udržet toaletu čistou a svěží.

NASTAVENÍ STANDARDŮ VNĚ A UVNITŘ

Specifikace Tufway

Výška - 2235 mm
Šířka - 1143 mm
Hloubka - 1143 mm
Váha - 91 kg
Objem nádrže - 265 l

Velikost podlahy
- 1041 mm x 533 mm
Výjo sedáku
- 457 mm
Otevřené dveře
- 1880 mm x 610 mm


