
Porslinstoaletten för fritidshus!
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EcoDry™

”Den enda fritidstoan som gör att 
det känns som hemma!”

• Torrtoaletten av porslin!
• Luktfritt och torrt avfall
• Vattenspolning möjlig! 
• Urinsorterande
 

Wostman

EcoDry™ Torrtoalett



Wostman Eco-toilets from Sweden since 1991. Go to www.wostman.se!

Många möjligheter med EcoDry™
EcoDry™ kan användas till många olika uppsam-
lingsenheter som t.ex förmultningsrum, komposter, 
eller helt egna lösningar. Det är rekommenderat att 
ha en fläkt man vill kunna torka ut avfallet. Om du 
redan har en gammal lösning så kan man ofta byta 
till en EcoDry – ett enkelt sätt att få högre standard. 

Bekvämaste toaletten för fritidshus!
> Porslin det enda som gäller 
EcoDry är den fräschaste och mest hållbara 
toaletten för fritdshus. Tack vare att den är gjord 
av porslin så håller den likt en vanlig toalett - 
i många år och hålls mycket mer fräsch och 
hygienisk än plast och andra material.  

> Urinsortering med spolning
Urinsorteringen gör så att fekalierna hålls torra 
och luktfria, dessutom finns nu också ett inbyggt 
vattenlås som är helt unikt. Vattenlåset gör det 
omöjligt för urindoft att tränga in i toalett-
utrymmet. För maximal fräschör finns även  
möjlighet till vattenspolning i urinskålen. 

> Osynligt luktfritt avfall
Med ett svart långt nedfallsrör så syns inte avfallet 
infrån toalettutymmet. Vi rekommenderar ett svart 
200mm nedfallsrör av polyeten monteras i 
anpassad längd till en valfri behållare. Polyeten har 
yta som smuts ej fastnar på. På behållaren nedan-
för ska en fläkt monteras för avfallet ska torka ut 
ordentligt. 

Komplett toalettpaket 
med EcoDry™ BOX!

Wostmans paket med en svart BOX på 100L med för-
monterad fläkt på locket. Hela hanteringen sker utomhus, 
eller under golvet. Ca 3 månader innan tömning.

Miljövänligaste toaletten på marknaden!
Varje del av EcoDry™ är designad för maximal  
komfort och miljövänlighet. Eftersom avfallet 
separeras  gör det fekalierna torra och redo för 
kompostering. Urinet blandas med vatten och 
används som växtnäring. Efter att fekalierna har 
komposterats i ca 12 månader så är dem redo 
att användas som gödsel.  

Inbyggt
vattenlås

Urinslang

Urinbehållare Fekalier

Ventilationsrör

Fläkt i locket

Latrinkompost

Smidig hantering tillbaka till kretsloppet!

Vattenanslutning
(Valfritt)

Vattna med urinet
75% urin, 25% vatten.

Gödsel efter
ca 12 månader.  


