Genom ett samarbete med
Tillfälliga Toan så kan vi erbjuda
följande toa under renoveringstiden:
(Toan byts normalt 1 gång/vecka eller enligt ö.k.. Instruktion på flertalet språk medföljer och information finns
alltid i trappuppgången. Tillfälliga Toan är miljövänlig och innehåller inga kemiska tillsatser.)

Tillfälliga Toan använder man i
sin lägenhet. I toan så används
toaströ som suger åt sig lukt
och fukt. Den är stabil och tar
liten plats.

Tillfälliga Toan kan även kompletteras med en CE-godkänd
toaförhöjning med armstöd. Bra för äldre eller vid de tillfällen man har svårt att sitta.

Så här
här använder
använder du
du din
din tillfälliga
tillfälliga toa:
Så
toa:

Viktiga saker att tänka på
• Tillfälliga Toan är endast avsedd för
latrin, ej diskvatten och liknande.
• Byte sker 1 gång/vecka om ej annat
angetts, se anslag i trappuppgång.
• Behövs mer toaströ, ställ fram den
vita hinken för påfyllning.
• Toerna ska stå väl synligt i lägenheten vid byte, endast fulla tunnor med
lock byts.

Uträtta ditt behov.

Strö över cirka 1dl TT toaströ.

Make your needs.

Sprinkle 1dl TT ”toaströ”.

Faites vos besoins.

Saupoudrer environ 1dl TT
”toaströ”.

Hacer saber sus necesidades.
جعل احتياجاتك

Espolvoree sobre 1dl TT
”toaströ”.
 رش حواليdl ” تي تيtoaströ”

När toan är full, sätt på tillhörande lock. Ta en ny tunna och
börja om från början.
When the toilet is full, put on
the lid. Take a new barrel and
start all over again.
Lors de la toilette est pleine, mis
sur leur couvercle. Prendre un
nouveau baril et recommencer.
Cuando el baño está lleno, se
pusieron sus tapas. Tome una
barrica nueva y empezar de
nuevo.
 تتخذ. ووضع على الجفن، هو الكامل
للبرميل والبدء من جديد عندما المرحاض

För information eller frågor kontakta:
kontakt@tillfalligatoan.se

• Din tillfälliga toa ska vara förberedd
med cirka 1 cm toaströ i botten.
• Toan kan kompletteras med ett säkerhetsstöd, vänligen kontakta ansvarig platschef.
• Toan får fyllas till max 15 kg.

KONTAKT Telefon 08-756 44 22
Mail kontakt@tillfalligatoan.se
Webb: www.tillfalligatoan.se

