
PRODUCTBLAD 
Omkleedunit met toilet en douche 

(Artikel 27091) 

Technische wijzigingen voorbehouden 

Aan de inhoud van dit productblad kunnen geen rechten worden ontleend 

 

Plattegrond & Afbeelding 

 
 

                      
 
 

Beschrijving 

In deze omkleedunit kan personeel zich omkleden. De unit heeft een grote voorruimte waar genoeg 
plaats is om lockers, stoelen en/of bankjes te plaatsen. De sanitaire ruimte is onder andere voorzien 
van een douche en toilet. 

 
 

Algemene en sanitaire voorzieningen 

� 1x Omkleedruimte 
� 1x Toilet 
� 1x Toiletrolhouder 
� 2x Porseleinen wasbak 

� 2x Spiegel 
� 3x Handdoekhouder / handoekhaak 
� 1x Douchecabine met douchegordijn 

 
 

Elektrotechnische voorzieningen 

� 2x Lichtschakelaar 
� 1x Serielichtschakelaar 

� 2x WCD 230 V 
� 3x TL-verlichting, IP40 (1 x 36 W) 
� 1x Plafonnière, IP44 (1x 60 W)  
� 1x Verwarming 500 W (vorstbeveiliging) 
� 2x Verwarming 2000 W 
� 1x Wandventilator 

 

 

Watertechnische voorzieningen 

� 2x Boiler 5 liter voorzien onder wasbakken 

� 1x Doorstroomboiler   
� 2x Mengkraan voor koud en warm water ten behoeve van wasbak 
� 1x Mengkraan voor koud en warm water met douchegarnituur voor douchecabine 
� 4x Hemelwaterafvoer kunststof 50mm in hoekkolom van containerchassis 

 
 

 
 
 
 
 



  
 
 
 
 

Technische wijzigingen voorbehouden 

Aan de inhoud van dit productblad kunnen geen rechten worden ontleend 

 

 

Ramen en deuren 

� 1x Buitendeur; dagmaat 80 cm 
� 1x Binnendeur; dagmaat 80 cm 

� 1x Douchedeur; dagmaat 56 cm 
� 1x Toiletdeur; dagmaat 63 cm 
� 2x Klapraam; 60 x 50 cm 

 

 

Technische specificaties 

� Afmetingen   ca. 600 x 300 x 300 cm 
� Binnenhoogte plafond  250 cm 
� Gewicht   ca. 3500 kg 
� Vloerbelasting   min. 250 kg/m2 
� Dakbelasting   125 kg/m2 

� Antislipwaarde vloer  R11 
 
 

Opbouw constructie dak, wand, bodem  

� Dakopbouw: 
� Verzinkte damwandplaat, 0,75 mm, diepte 40 mm 
� Stalen constructie uit koker- en gewalste profielen, kleur RAL9002 

� Minerale wol isolatie, 140 mm 
� Dampremmende folie, 0,2 mm 
� Tweezijdig gefineerde spaanplaat, 10 mm, kleur wit 

� Wandopbouw: 
� Verzinkte damwandplaat, 0,55 mm, diepte 10 mm, kleur RAL9002 
� Minerale wol isolatie, 100 mm 

� Regelwerk van verzinkte U-profielen, 0,8 mm 
� Dampremmende folie, 0,2 mm 
� Tweezijdig gefineerde spaanplaat, 10 mm, kleur wit 

� Bodemopbouw: 

� PVC-vloerafwerking, 2 mm, antislip R11, kleur grijs 
� Cementgebonden spaanplaat, 21 mm 
� Dampremmende folie, 0,25 mm 
� Minerale wol isolatie, 130 mm 
� Verzinkte staalplaat, 0,5 mm 

� Stalen constructie uit koker- en gewalste profielen, kleur RAL9002 
 
 

Technische aansluitingen 

� Stroom   3~+N+PE, 400 V / 63 A / 30 kW 
� Aansluiting  CEE-Norm 
� Water   ¾” (2,5-6 Bar) 
� Afvoer   Ø110 mm 


