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1 TWEEDEHANDS SANITAIRE UNIT TYPE 332 van ± 

6,00 x 2,50 m. 
 

 

 

Volgens schets en technische omschrijving als volgt: 

 

Afmetingen: ± 6,00 x2,50 x 2,85 m. (binnenhoogte ± 2,50 m.) 

Opbouw: volledig verzinkte, gelaste en/of geschroefde staalconstructie 

Wanden en dak: sandwichpanelen. Buitenbekleding in beige. Isolatie wanden en dak, 50mm PUR. 

Vloerbekleding: in Cushion-PVC, isolatie door glaswol 6 cm. 

Ramen: 5 bovenlichtvensters in aluminium, afm. ± 40 x 50 cm. voorzien van 4 mm. matte beglazing 

Buitendeur: in aluminium, wit gemoffeld. Voorzien van dubbele slag- en gummidichting en inox 

drempel. 

Elektriciteit:Volgens de Belgische normen, 230V monofasig, minstens bestaande uit: 

- 1 aansluitdoos aan de buitenzijde 

- 2 x 1 TL lamp 58 Watt + 1 scheepsarmatuur per toilet 

- 2 x 2 stopcontacten waarvan telkens 1 stopcontact voor verwarming apart afgezekerd 

- 1 verliesstroomschakelaar 

- 1 zekeringskast met automatische zekeringen 

Alle elektrische leidingen worden in kabelgoten geplaatst in opbouw gemonteerd op de wand. 

Verwarming: 2 wandconvectoren van 2 kW 

Sanitair: 

De toevoer leidingen bestaan uit PP buizen, geschikt voor drink watervoorziening, de 

afvoerbuizen bestaan uit Zwarte Polyethyleen buizen. Er wordt een scheiding voorzien tussen 

het “grijze”  (lavabo)  en “zwarte” (toilet/urinoir) afvalwater, deze worden afzonderlijk buiten 

de unit gebracht.  

Alle aansluitingen worden doorheen de wand voorzien. 

 

Toilet: 5 porseleinen toiletten met diepspoel inrichting, geruisloze jachtbak en een stevige WC-bril in 

hoogwaardige kunststof. Inox WC rolhouder, kleedhaak en hoekstopkraan. Deuren voorzien van 

vrij/bezet slot. 

Urinoir: 2 porseleinen urinoirs met opbouw spoel inrichting en schaamschot 

Wasgoot heren: 1PVC wasgoot met 1 kraan, handdoekhaakje, zeepschaaltje en spiegel 

Wasgoot dames: 1PVC wasgoot met 2 kranen, handdoekhaakje, zeepschaaltje en spiegel 

 

Schets: 
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Foto’s : 
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