douche, toilet, sanibroyeur, babycare,
wastafel, boyler of geiser, warm- en koud
water, veilige thermostatische mengkraan,
verlichting, verwarming, stopcontact,
raamventilatie, alles in één mobiele ruimte
door de vakman-verhuurder geleverd en
veilig aangesloten

verhuurt uw tijdelijke badkamer
voor duurzame comfort ook tijdens een verbouwing

verhuurt tijdelijk
badkamercomfort
De renovatie van uw sanitaire voorziening zorgt voor veel ongemak en inbreuk
op uw privacy. Dat is nu voorbij! Met het huren van de SANImobiel komt een
tijdelijke badkamer naast uw huis te staan. Kompleet met douche, toilet en
wastafel blijft uw leven haar gewone gang gaan, ook tijdens een verbouwing.
De huur van de SANImobiel wordt reeds door de betere installatiebedrijven
in de badkamer-offerte meegenomen. Vraag daarom ook uw installateur naar
de SANImobiel

Welkom in de
SANImobiel !
Let even op 't opstapje en dan bent u
binnen in uw tijdelijke badkamer.

veilig & flexibel
Aangekomen op plaats van bestemming wordt de SANImobiel eerst
waterpas opgesteld en veilig
"verankerd". Door aansluitingen
met flexibele leidingen is de
SANImobiel snel gereed haar gasten te
ontvangen

De antislipvloer voorkomt uitglijden.
Het moderne badmeubel biedt het
gemak van een ruim hoekblad met
een roestvrijstalen bak voorzien van
een luxe mengkraan. Uiteraard is de
SANImobiel voorzien van verwarming
en verlichting

www.sanimobiel.nl
Door het huren van
een SANImobiel
gaat, ook tijdens de
verbouwing, alles z'n
gewone gangetje:
ook het douchen.
De aflopende vloer
zorgt er voor dat u
niet met de voeten in
vuil water blijft
staan en de thermostatische mengkraan
kunt u voor uw
kinderen op een
veilige temperatuur
afstellen

ook lekker
douchen kan
gewoon doorgaan

ontluchtingsraam

komplete badkamer

warm & koud
Hierboven een blik in het technisch
hart van de SANImobiel. In deze kast,
die overigens uit veiligheidsoverwegingen voor de gebruiker gesloten
blijft, is o.a. de warmwatervoorziening
gemonteerd

voor jong & oud

het toilet is voorzien van een sanibroyeur welke zorgt voor het vermalen van
alle afvoerproducten; het systeem
maakt een afvoeraansluiting met een
diameter van slechts 3,5 cm mogelijk

De SANImobiel wordt door de
verhuurder zelf op uw adres
gebracht en later ook weer
opgehaald.
Reserveer uw SANImobiel tijdig.
Bel of mail ons voor meer
informatie en vraag naar onze
huurvoorwaarden.

bel nu SANI mobiel

multifunctioneel ingericht,
hygiënisch en comfortabel
Wie wil hier niet naar het toilet? De SANImobiel toiletruimte is multifunctioneel ingericht. Het werkvlak van de wastafel kan worden vergroot door eenvoudig een scharnierend werkblad neer te laten voor bv. het aankleedkussen om de baby te
verzorgen. Alle wanden en
werkvlakken in de SANImobiel zijn
gemakkelijk te reinigen
waardoor een hygiënisch verblijf
verzekerd is. Na elk verhuur wordt
de SANImobiel gereinigd en
ontsmet.

voor babycare
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