
Naturet III 

Miljøvenligt tørkloset

Byggeri



Scan-Plast Naturet III er den enkle sanitetsløsning, når det 
gælder tørkloset toiletkabiner. 
Naturet III er et miljøvenligt tørkloset, der er beregnet for 
stationær opstilling på steder uden kloak-, vand- og el-
tilslutning f.eks. ved mindre raste- og holdepladser, strande, 
seværdigheder, kanosejladspladser, spejderhytter osv.

Scan-Plast tørklosetter er fremstillet i højeste kvalitet for at sikre 
driftstabile, driftvenlige og driftøkonomiske løsninger. Desuden 
at sikre den gode brugeroplevelse bl.a. ved rummelighed, god 
oplysning, stor ventilation, høj hygiejne samt indbydende og 
holdbare konstruktioner.
Scan-Plast tørklosetter er fremstillet i en kombination af 
konvensionelle og unikke kompositmaterialer.

Scan-Plast Naturet III er præfabrikeret, hvilket giver hurtig 
etablering på stedet.  
Naturet III kan leveres med forskellige facadebeklædninger.

Naturet III
Miljøvenligt tørkloset

BYGGERI  /  NATURET III - TØRKLOSET 

Naturet III tørkloset leveres med et tankfundament hvorpå 

kabinen monteres.

FORSKELLIGE 
 FACADELØSNINGER 
Bygningen kan monteres 

med forskellige facadebe-
klædninger i træ, komposit 
og stål og med forskellige 

æstetiske udtryk.

TAGNEDLØB 
Tagnedløb og   

udluftning af tank. 

TAGVINDUE 
Vinduet sikrer god oplysning 
af toiletrummet.

RIST 
Rist i galvaniseret stål og med afløb 
til opsamlingstanken. 

TANKFUNDAMENT 
Opsamlingstank kapacitet 2.600 liter. 

INDVENDIGE 
 OVERFLADER 
Såvel vægge, gulv og luft 
er beklædt med helstøbt 
fiberarmeret komposit. 
Fladerne fremstår således 
glatte, hygiejniske, tætte 
og kan højtryksspules uden 
risiko for vand ind trængning 
i konstruktionen.

SKYDEDØR 
Brugervenlig skydedør.



Fordele ved en  Scan-Plast 
Naturet III tørkloset

 Glatte indvendige og helstøbte overflader, der 
sikrer tæthed, også mellem vægge, loft og gulv, 
så vandindtrængning i konstruktionen undgås.

 Nem at rengøre. Indvendige overflader kan 
højtryksspules.

 Bygningen kan leveres med forskellige 
facadebeklædninger og RAL-farver. 

 Produceret i fiberarmeret kompositmateriale, der 
ikke kan ruste eller nedbrydes ved kemisk tærring.

 Lang levetid og modstandsdygtig overfor 
klimatiske påvirkninger.

 Stor styrke og holdbarhed.

 Minimal vedligeholdelse.

BYGGERI  /  NATURET III - TØRKLOSET 

Scan-Plast Naturet III tørkloset er designet til at passe ind 

i naturomgivelser uden kloak-, vand- og el-tilslutning. 

PLANTEGNING
0  1  . Væghængt kloset.
02. Toiletpapirholder.
03. Spejl, 400 x 500 mm.
04. Låsekasse.
05. Dørhåndtag i rustfrit stål.
06. Skydedør, 955 x 1980 mm.
07. Sparkeplade i rustfrit stål.
08. Tagnedløb.
09. Ventilations rist.
  1  0. Depotkabinet.
  1    1  . Hængslet skabslåge i rustfrit stål.
  1  2. Løfteøjer.
  1  3. Tøjknager.
  1  4. Gulvafløbsrist.
  1  5. Støtte håndtag. 
  1  6. Piktogram på dør.
  1  7. Tagvindue, translucent.
  1  8. Gulvbelægning, pastelblå RAL5024 med sorte  

og hvide skaller.
  1  9. Vægbeklædning, RAL7035.
20. Loftbeklædning, lysegrå RAL7035.
2  1  . Tagramme og med ovenlys.
22. Udvendig 1 på 2 beklædning med 

trykimprægnerede brædder, men andre typer 
beklædning kan også leveres.

OBS. Tegning må på ingen måde gengives uden vores skriftlige accept. Alle rettigheder forbeholdes af Scan Plast.
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Scan-Plast
Scan-Plast har i mange år udviklet, produceret og markedsført 
produkter fremstillet i unikke kompositmaterialer, som vi leverer 
til en lang række brancher og formål.

Vores store ekspertise, mangeårige erfaring samt komposit-
materialernes unikke egenskaber, sikrer innovative og 
fordel agtige produkter, således at vi, til hver en tid, kan 
være vores kunder en attraktiv leverandør og kompetent  
samarbejds partner.

Vores motto er styrke – fl eksibilitet – holdbarhed, hvilket er 
gældende såvel for vores produkter som virksomhedens kultur.

Byggeri
Scan-Plast fører et stort og varieret program af produkter og 
anlæg til Byggebranchen. 
Produkterne er hovedsageligt fremstillet i fi berarmerede komposit-
materialer, der med unikke egenskaber som korrosions-
bestandighed, kemisk resistens, stor styrke, designfrihed, termisk 
og elektrisk isolation, lav vægt, vejrbestandighed, lang levetid, 
minimal vedligeholdelse, mm. har væsentlige anvendelses-
fordele i Byggebranchen.

De moderne kompositmaterialer er fremtidens materialer.  
Kompositmaterialernes innoverende og uovertrufne materiale  -
tekniske  egenskaber, bidrager i høj grad til udvikling af de nye 
bæredygtige produkter og løsninger, der er nød vendige for en 
bæredygtig fremtid.

Komposit
Komposit kommer af det latinske ord »componere«. 
Komposit materialer opstår, når to eller fl ere sto� er kombineres 
(fysisk og ikke kemisk). Derved oprettes et nyt materiale  med 
specielle , tilsigtede og overlegne egenskaber.

De materialetekniske egenskaber er således en funktion af 
sto� ernes kvaliteter og egenskaber, kombinationer af sto� erne 
(matrix, armering, hærder, additiver) samt produktions processer 
og -forhold.

Komposit har, på mange områder, erstattet traditionelle materi-
aler  som stål, træ og beton, og i dag fremstilles eksempelvis  fl y, 
tog, skibe og tanke i overvejende grad af kompositmaterialer.
Kompositmaterialer kan genbruges både med og uden 
forarbejdning. 
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