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Magneettiset sisäseinät
Seinälle on helppo ja nopea kiinnittää
piirrustuksia ym. dokumentteja kaikkien
nähtäville. Seinään voi myös piirtää
taulutusseilla.

Pitkälle suunnitellut yksityiskohdat lisäävät vaunun käytettävyyttä

Tuolien lukitus
Lattiassa on kiinnikkeet johon tuolit 
pinotaanja lukitaan vaunun siirtojen 
ajaksi. Lukitus estää tuolien 
sinkoilemisenkuljetuksissa ja 
törmäyksissä.

Ikkunan suojaluukku
Sisältä avattava luukku suojaa 
aurinkoltaja turvaa yksityissyyttäsi 
varkailta javandalismilta. Luukku pitää 
myösikkunan puhtaana kuljetuksien 
aikana.

Adjustable support legs
Easy to handle and secure a stable 
position, regardless of the surface. 
Adjustment tool is included.

Pika-asennettavat portaat
Kevyet mutta erittäin tukevat portaat
säilytetään kuljetuksien aikana ovien
sisäpuolella olevissa koukuissa.
Nopea käyttöönotto.

Yksiosainen kattoelementti
Reunojen yli laskeutuva kattoelementti 
onvalmistettu lasikuidusta ilman saumoja. 
Saumattomalla komposiittirakenteella 
varmistetaan ehdoton tiiveys. Katolla ei 
myöskään ole läpivientejä. 
Kattoelementtiin muotoillut vesiurat ja 
räystäät estävät veden valumisen seiniin 
ja oviin.

63mm lattiaelementti
2mm PVC-lattiapinnoite,
9mm vedenpitävä vaneri,
50mm XPS-eriste, 1.1mm
lasikuitukomposiitti.

40mm 
seinäelementti
1.6mm 
lasikuitukomposiitti,
36mm EPS-eriste, 
1.1mm
lasikuitukomposiitti.

55mm kattoelementti
4mm saumaton, vedenpitävä,
lasikuitupinnoite, 50mm 
EPS-eriste, 1.1mm 
lasikuitukomposiitti.

Varusteltu kaikella olennaisella
Valaistus ja pistorasiat kaikissa huoneissa,
pöytä,tuolit, jääkaappi, hylly, minikeittiötaso,
vaatekoukut sekä wc-tila jossa lavuaari,
kattavat kaikki työtiimin perustarpeet.

Kestävä alustarakenne
Pulttliitostekniikka takaa erinomaisen 
väsymislujuuden sekä tarkat ja viimeistellyt
liitokset. Runko on valmistettu erittäin korroosion
kestävästä Magnelis - teräksestä jolla on 
poikkeukselliset kestävyysominaisuudet.

Ympärivuotiseen käyttöön
Eristetyt seinät, katto ja lattia. Lämmitys 
sekä ilmanvaihto kaikissa huoneissa. 
Täydellisesti toimivat olosuhteet 
ympärivuotiseen käyttöön.
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Rakenteet on suunniteltu 3D-CAD - mallinnuksella ja
osavalmistus tapahtuu viimeisintä tietokoneohjattua
levynkäsittelytekniikka hyödyntäen. Kaikki vaunut
toimitetaan vesitiiviillä akselilla ja tasapainotetuilla
pyörillä jolloin laakerien käyttöikä maksimoidaan.

 



Respo 320 mobile office on suunniteltu 4 henkilön työryhmille ympärivuotiseen 
käyttöön. Taukohuoneessa on tilaa ruokailla, vaihtaa vaatteita ja pitää palavereita. Se 
sopii mainiosti vaikka toimistoksi. WC-tila on vakiovarustettu kemiallisella käymälällä 
jossa on huuhtelutoiminto sekä lavuaarilla jossa jalkapumppuhuuhtelu. Vaihtoehtoisia 
WC-järjestelmiä on useita. Kytke 230V verkkovirtajohto ja taukovaunu on käyttövalmis.
 

Tämä standardimalli voidaan tilata työkaluvarastolla (3-ovinen) tai ilman (2-ovinen).
 

Ominaisuudet: pöytä, 4 tuolia, jääkaappi, hylly, minikeittiötaso, magneettinen 
tussitaulu, vaatekoukut, sähkölämmitys, kemiallinen wc, lavuaari ja peili.

Versio Sisämitat
(m)

Sisäkork.
(m)

Kok.massa
(kg)

Omamassa 
(kg)

320 3 tila 3.10 x 2.20 2.20 1000 ca 850

Malli: 

Respo mobile facilities

1000 F311 T222

320 2 tila 3.10 x 2.20 2.20 1000 ca 800
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Ulkomitat

4.80 x 2.30

4.80 x 2.30

(m)
Ulkokork. 
(m)

3.00

3.00



Respo mobile facilities

TEKNISET TIEDOT 320 2 tila

320 3 tila
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Sisäkorkeus 2200mm

Pinta-ala: Taukotila 4,84 m

                     WC 1,15 m

                     Varasto 0,7 m 
2

Ilmanvaihtoventtiili

Ilmanvaihtoventtiili

Ilmanvaihtoventtiili

Ilmanvaihtoventtiili

Hylly

Pistorasiat 

Lämpöpatteri
2000W

Ikkunaluukku

Magneettinen
tussitaulu

Magneettinen tussitaulu

Vaateripustimet 

Kiinteä pöytä 
1100x800x28

Tuoli (4 kpl)

Pääkytkimet

Valaisin 2x18W LED

Jääkaappi

Kiinteä taso 
1080x400

Kahvinkeitin

Pistorasiat 

Jatkojohtokaapelien läpivientiluukku 
varastotilaan

Lämpöpatteri 500W

Sähköliityntä (230V)

Valaisin 2x10W LED

Varastohyllyt (3kpl)

Vaateripustimet 

Lämpöpatteri 500W

Tyhjennysventtiili jätetankin pohjassa

WC-säiliö käsipumpulla

Valaisin 2x10W LED

Lavuaari

Kanisteri 30ltr.

Saippua-annostelija

Paperipyyhe
automaatti

Mikroaaltouuni

Roskakori

Hylly

2

2

Ulkoinen valaisin 
LED 10W

Ulkoinen valaisin LED 10W



Respo 420 mobile office on suunniteltu 6 henkilön työryhmille ympärivuotiseen 
käyttöön. Taukohuoneessa on tilaa ruokailla, vaihtaa vaatteita ja pitää palavereita. Se 
sopii mainiosti vaikka toimistoksi. WC-tila on vakiovarustettu kemiallisella käymälällä 
jossa on huuhtelutoiminto sekä lavuaarilla jossa jalkapumppuhuuhtelu. Vaihtoehtoisia 
WC-järjestelmiä on useita. Kytke 230V verkkovirtajohto ja taukovaunu on käyttövalmis.
 

Tämä standardimalli voidaan tilata työkaluvarastolla (3-ovinen) tai ilman (2-ovinen).
 

Ominaisuudet: pöytä, 6 tuolia, jääkaappi, hylly, minikeittiötaso, magneettinen 
tussitaulu, vaatekoukut, sähkölämmitys, kemiallinen wc, lavuaari ja peili.

Malli : 

Respo mobile facilities

1200 F411 T222
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420 3 tila 4.10 x 2.20 2.20 1200 ca 1000

420 2 tila 4.10 x 2.20 2.20 1200 ca 950

5.80 x 2.30

5.80 x 2.30

3.00

3.00

Versio Sisämitat
(m)

Sisäkork.
(m)

Kok.massa
(kg)

Omamassa 
(kg)

Ulkomitat
(m)

Ulkokork. 
(m)



Respo mobile facilities

TEKNISET TIEDOT 420 2 tila

420 3 tila
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Peili

Kiinteä pöytä 
1800x800

Sisäkorkeus  2200mm

Pinta-ala: Taukotila 7,04 m

                     WC 1,15 m

                     Varasto 0,7 m
2

Saippua-annostelija

Paperipyyhe automaatti

Ulkoinen valaisin 
LED 10W

Mikroaaltouuni

Roskakori

2

2

Ilmanvaihtoventtiili

Ilmanvaihtoventtiili

IlmanvaihtoventtiiliHylly

Pistorasiat 

Lämpöpatteri
2000W

Ikkunaluukku

Magneettinen
tussitaulu

Magneettinen tussitaulu Vaateripustimet 

Tuoli (6 kpl)

Pääkytkimet

Valaisin 2x18W LED

Jääkaappi

Kiinteä taso 1080x400

Kahvinkeitin

Pistorasiat

Jatkojohtokaapelien läpivientiluukku 
varastotilaan

Lämpöpatteri 500W

Sähköliityntä (230V)

Valaisin 2x10W LED

Lämpöpatteri 500W

Tyhjennysventtiili jätetankin 
pohjassa

Valaisin 2x10W LED

Lavuaari

Kanisteri 30ltr.

HyllyPistorasiat 
Ilmanvaihto-
venttiili

Pistorasiat 

Ulkoinen valaisin 
LED 10W



Respo 520 mobile office on suunniteltu 10 henkilön työryhmille ympärivuotiseen 
käyttöön.Taukohuoneessa on tilaa ruokailla, vaihtaa vaatteita ja pitää palavereita. Se 
sopii mainiosti vaikka toimistoksi. WC-tila on vakiovarustettu kemiallisella käymälällä 
jossa on huuhtelutoiminto sekä lavuaarilla jossa jalkapumppuhuuhtelu. Vaihtoehtoisia 
WC-järjestelmiä on useita. Kytke 230V verkkovirtajohto ja taukovaunu on käyttövalmis.
 

Tämä standardimalli voidaan tilata työkaluvarastolla (3-ovinen) tai ilman (2-ovinen).
 

Ominaisuudet: pöytä, 10 tuolia, jääkaappi, hylly, minikeittiötaso, magneettinen 
tussitaulu, vaatekoukut, sähkölämmitys, kemiallinen wc, lavuaari ja peili.

Malli: 

Respo mobile facilities

1500 F512 T222
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520 3 tila 5.10 x 2.20 2.20 1500 ca 1330

520 2 tila 5.10 x 2.20 2.20 1500 ca 1280

6.80 x 2.30

6.80 x 2.30

3.00

3.00

Versio Sisämitat
(m)

Sisäkork.
(m)

Kok.massa
(kg)

Omamassa 
(kg)

Ulkomitat
(m)

Ulkokork. 
(m)



Respo mobile facilities

TEKNISET TIEDOT 520 2 tila

520 3 tila
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Peili
Pinta-ala: Taukotila 9,24 m 

                     WC 1,15 m

                    Varasto 0,7 m
2

2

2

Kiinteä pöytä 
2700x800

Sisäkorkeus  2200mm

Saippua-annostelija

Paperipyyhe automaatti

Ulkoinen valaisin LED 10W

Mikroaaltouuni

Roskakori

Ilmanvaihtoventtiili

Ilmanvaihtoventtiili

Ilmanvaihtoventtiili

Hylly

Pistorasiat 

Lämpöpatteri
2000W

Ikkunaluukku

Magneettinen
tussitaulu

Magneettinen tussitaulu

Vaateripustimet 

Tuoli (10 kpl)

Pääkytkimet

Valaisin 2x18W LED

Jääkaappi

Kiinteä taso 1080x400

Kahvinkeitin

Pistorasiat 

Jatkojohtokaapelien 
läpivientiluukku varastotilaan

Lämpöpatteri 500W

Sähköliityntä (230V)

Valaisin 2x10W LED

Lämpöpatteri 500W

Tyhjennysventtiili jätetankin 
pohjassa

Valaisin 2x10W LED

Lavuaari

Kanisteri 30ltr.

Hylly

Ilmanvaihtoventtiili

Pistorasiat 

Ulkoinen valaisin 
LED 10W

Pistorasiat 

Pistorasiat 

WC-säiliö käsipumpulla



Respo 620 mobile office on kookas tilavavaunu johon standardi lay-outilla mahtuu 
jopa 14 henkilön ruokailupöytä. Ominaisuudet ovat vastaavat kuin pienemmissäkin 
kokoluokissa. Taukohuoneessa on tilaa ruokailla, vaihtaa vaatteita ja pitää palavereita. 
Se sopii mainiosti vaikka toimistoksi. WC-tila on vakiovarustettu kemiallisella käymälällä 
jossa on huuhtelutoiminto sekä lavuaarilla jossa jalkapumppuhuuhtelu. Vaihtoehtoisia 
WC-järjestelmiä on useita. Kytke 230V verkkovirtajohto ja taukovaunu on käyttövalmis.
 

Tämä standardimalli voidaan tilata työkaluvarastolla (3-ovinen) tai ilman (2-ovinen).
 

Ominaisuudet: pöytä, 14 tuolia, jääkaappi, hylly, minikeittiötaso, magneettinen 
tussitaulu, vaatekoukut, sähkölämmitys, kemiallinen wc, lavuaari ja peili.

Malli : 

Respo mobile facilities

2000 F612 T222
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620 3 tila 6.10 x 2.20 2.20 2000 ca 1700

620 2 tila 6.10 x 2.20 2.20 2000 ca 1650

7.80 x 2.30

7.80 x 2.30

3.00

3.00

Versio Sisämitat
(m)

Sisäkork.
(m)

Kok.massa
(kg)

Omamassa 
(kg)

Ulkomitat
(m)

Ulkokork. 
(m)



Respo mobile facilities

TEKNISET TIEDOT 620 2 tila

620 3 tila
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Peili
Sisäkorkeus 2200mm

Pinta-ala: Taukotila 11,44 m 

                     WC 1,15 m
2

                     Varasto 0,7 m
2

2

Kiinteä pöytä 
3800x800

Saippua-annostelija

Paperipyyhe automaatti

Ulkoinen valaisin 
LED 10W

Mikroaaltouuni

Roskakori

Ilmanvaihtoventtiili

Ilmanvaihtoventtiili

Hylly

Pistorasiat 

Lämpöpatteri
2000W

Ikkunaluukku

Magneettinen
tussitaulu

Magneettinen tussitaulu
Vaateripustimet 

Tuoli (14 kpl)

Pääkytkimet

Valaisin 2x18W LED

Jääkaappi

Kiinteä taso 1080x400

Kahvinkeitin

Pistorasiat 

Jatkojohtokaapelien 
läpivientiluukku varastotilaan

Lämpöpatteri 500W

Sähköliityntä (230V)

Valaisin 2x10W LED

Lämpöpatteri 500W

Tyhjennysventtiili jätetankin 
pohjassa

Valaisin 2x10W LED

Lavuaari

Kanisteri 30ltr.

Hylly

Pistorasiat 

Ilmanvaihtoventtiili

Pistorasiat 

Ulkoinen valaisin 
LED 10W

WC-säiliö käsipumpulla

Pistorasiat 



Respo mobile facilities

Vesi-wc johon on yhdistetty silppuripumppu. Jätevesi 
voidaan pumpata 32mm putkella kymmenien metrien 
etäisyydelle. Ei vaadi kaatoa. Lavuaarin yhteydessä
10L boileri. (230V)

Sähköllä toimiva käymälä polttaa jätökset korkeassa
lämpötilassa. Jäljelle jää kahvikupillinen bakteeritonta
tuhkaa käyttäjää kohden kuukaudessa. (230V)

WC vaihtoehdot

Pacto -pakkaava WC Huuhtelu tapahtuu wc-altaan 
peittävän kalvon avulla. Järjestelmä koteloi jätteen 
huuhtelukalvon sisään ja siirtää sen wc:n alla olevaan 
jätesäiliöön. Jätesäiliö tulee tyhjentää säännöllisesti.
Manufacturer: Danfo AB
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Automaattinen silppuripumppu käsittelee pesualtaasta, 
suihkusta ja wc: stä tulevaa jätettä. Laite silppuaa ja 
pumppaa jätteen letkulla jopa kymmenien metrien 
etäisyydelle. Helpottaa viemäröinnin järjestämistä.

300L kemiallinen WC, käsipumppuhuuhtelulla. Lavuaari 25L irtokanisterilla joka on helppo ottaa mukaan 
täytettäväksi. Jätevesi johdetaan kemiallisen WC:n tankkiin. Pakkaskeleillä vesikanisteri tulee tyhjentää ja jätetankkiin
lisätään pakkasnestettä. Yksinkertainen ja helppokäyttöinen.

200L kemiallinen WC käsipumppuhuuhtelulla Lavuaari toimii 
45L kiinteällä vesisäiliöllä ja jalkapumpulla. Jätevesi johdetaan 
kemiallisen WC:n tankkiin.

W
C

 -
 t

il
a
t

WC-tekniikkaan liittyen tarjolla on useita vaihtoehtoja. Kaikki vaihtoehdot 
ovat sovellettavissa taukovaunuihin seka siirrettaviin wc-tiloihin.

Kemiallisen WC:n jäteventtiili sijaitsee korin alla, rungossa. 
Helppokäyttöinen – punaisesta kahvasta vetämällä venttiili 
avataan ja kaikki jäte virtaa ulos. 
Venttiilin halkaisijat (mm): 85 ulko / 73 sisä.



Respo mobile facilities

Asiakaskohtainen ulkoasu
Ulkoseinät ja katto voidaan yliteipata asiakkaan toivomusten 
mukaan. Teippaustekniikka mahdollistaa laajan värivalikoiman, 
tekstit, kuviot, valokuvat. 

Erikoisvärinen katto ja kulmaprofiilit
RAL värikartan mukaiset värit katossa ja kulmaprofiileissa.

Truma -nestekaasulämmitys
Sähköverkon ulkopuolella toimiva lämmitysjärjestelmä. Kokonaisuuteen sisältyy kolmitoiminen 
(12V/nestekaasu/230V) jääkaappi ja akkuvarmennettu led-valaistus).

LISÄVARUSTEET
Lisävarusteilla parannetaan vaunun toiminnallisuutta työryhmän tarpeisiin.
Esim. vaunua saatetaan käyttää sähköverkon ulottumattomissa jolloin
lämmitysjärjestelmänä voidaan käyttää kaasu- tai diesel-järjestelmää
Asennuspakettiin tulee automaattisesti mukaan led-valaistus ja akkujärjestelmä.
Sähkölämmitys on aina vakiovaruste.
Em. järjestelmät tulevat rinnalle.

VALINNANVARAINEN VÄRI

TOIMINTAKYKY SÄHKÖVERKON ULKOPUOLELLA
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Minikeittiö
Kaksi keittotasoa, lavuaari sekä jääkaappi pakastelokerolla. 
Jääkaapin + pakastelokeron tilavuus 120L + 17L. 
Energialuokka A+.

 

Kattoikkuna
Valoa ja raitista ilmaa! Kattoikkuna on helposti 
säädettävissä eri asentoihin. Sisämitat 400 x 400 mm.

Ilmalämpöpumppu
Ilmastointijärjestelmä takaa miellyttävät olosuhteet kaikkina 
vuodenaikoina.

Palosammutin
Oikein valittu, mitoitettu ja huollettu käsisammuttin on 
tehokas keino ehkäistä palovahinkojen syntymistä ja 
leviämistä.

Kokoleveä porrastaso
Leveä, porrastaso yhdistää molempien päätyovien askelmat. 
Taitettavat erilliset lisäaskelmat tekevät portaista helpon ja 
turvallisen käyttää.

Vaatekaapit
Henkilökohtaisen omaisuuden suojaksi. Teräksiset 
vaatekaapit voidaan varustaa riippulukko-salvoilla tai 
integroiduilla avainpesillä. Jalkineille on tilaa kaapissa tai 
kaapin alla.



Etkö löydä etsimääsi? Ota yhteyttä myyntiin niin selvitetään mitä muuta 
voimme tarjota vaunuusi.

Respo mobile facilities

Vararengas
Rungon alle kiinnitetty vararengas joka on helppo ottaa 
käyttöön rengasarikon sattuessa.

Aisalukko
Suojaa vaunu-varkaudelta. Tehokas ja helppokäytöinen.
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Lisäikkuna
Vakiona vaunuissa on yksi (1) ikkuna. Lisäikkuna antaa 
enemmän luonnollista valoa ja paremman näköalan 
ulkopuolelle.
 
 

Led-takavalo 
Monitoiminen LED-yhdistelmätakavalo varustettuna 
pistokeliitännällä.

Kuivauskaappi
Sateisen työpäivän jälkeen kuivauskaappi on välttämätön 
laite, joka huolehtii märistä vaatteista. Standardikokoinen 
kuivauskaappi, 1500 W teholla.

Pesuallastaso
Avaa vesihana ja sähköpumppu pumppaa veden lämmittimen 
läpi vesihanalle. Järjestelmään kuuluu pesuallas, hana+
sekoitaja, invertteri, uppopumppu, veden läpivirtauslämmitin 
ja kaksi 25 litran säiliötä.

Kulmakahvat
Kulman kahvat helpottavat vaunun siirtämistä käsin. 
Valmistettu vahasta muovista.

 

Seinäteippaus
Sisäseinät (sopii myös ulkopinnoille) voidaan pinnoittaa 
asiakkaan haluammalla kuvioinnilla tai kuvalla. 

Ensiapukaappi
Lääkekaappi on valmistettu puusta tai metallista. Saatavilla 
on monia erilaisia vaihtoehtoja. Kuva on havainnollistava.

 

Keittiökaappi / yläkaappi 
Kaappi, jossa on kaksi hyllyä keittiötarvikkeiden ja ruokien 
säilytykseen. Mitat: 1075x710x440mm.



Asiakaskohtaiset 
mallit
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Respo mobile facilities

ASIAKASKOHTAISET MALLIT

Jos tarvitset erityistarkoitukseen räätälöidyn vaunumallin, älä epäröi 
ottaa yhteyttä myyntiimme. Laaja vakiomallistomme voidaan varustella 
toiveidesi mukaisesti. Voimme tarjota yksilöllisesti räätälöityjä tauko-, 
myynti-, wc- ja suihkuvaunuversioita perusmallistomme pohjalle tai 
yhtä hyvin tarjous voi sisältää erikoisvarustellun majoitusvaunun 
täydellisillä keittiö-, saniteetti ja majoitustiloilla.
Tässä muutamia esimerkkejä asiakaskohtaisista sovelluksista.

       

        1       
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? Luxus kylpyhuone
Varustettu kaikella mitä haluat nähdä hyvin varustetussa kylpyhuoneessa. Suihkukaappi, kuivausteline, pesukone, keraaminen 
wc, peili, ja pesuallas sekä pistorasiat. LVI-tekniikan hoitaa koneellinen ilmanvaihto, lämminvesivaraaja, automaattinen 
viemäripumppu ja sähkölämmitys. Turvavarusteina ensiapukaappi ja palosammutin. 

Myynti- ja esittelyvaunut
Näyttävä ja tehokas sekä ennen muuta käytännöllinen tapa myynnin edistämiseen erilaisissa tapahtumissa. Sopii mainiosti 
vaikka messuständiksi sisälle messuhalliin.  Niin ikään erilaisten road-show -kiertueiden järjestäminen on helppoa. Myös 
siirtojen aikana seinäpinnat toimivat näkyvänä mainospintana. Perusmallit sisältävät kattoon ja aukeaviin katoksiin upotetut 
led-valaistukset. Vakiovarustukseen sisältyvät myös pistorasiat, portaat sekä katolle nouseva mainospaneeli.

Majoitusvaunu
Täydellinen majoitustila neljän (4) hengen asumiselle mukavasti. Majoitusvaunussa on kaksi makuuhuonetta, täydellisesti 
varustettu keittiö ja kylpyhuone sisältäen wc:n. Jokainen makuuhuone on varustettu kerrossängyllä ja vaatekaapilla. Keittiön 
varustukseen sisältyy liesituuletin, mikroaaltouuni, jääkaappi, kahvinkeitin, keittokomero, pöytä ja tuolit. 
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Mobile wc 750S111T116

Kompakti ja helpposti siirrettävä mobiili wc-tila. Kuljetettavissa vaikka henkilöautolla. Virtajohto seinään 
ja tukijalat maahan niin wc on käyttövalmis. 

Pituus: 2.63m Omapaino Kokonaispaino Akseli Jätteen säiliön 
tilavuus

338kg 750kg Kumivääntö 1800 kävijä/500L
Korkeus: 2.96m

Leveys: 1.90m

500L WC-säiliö

WC- paperipidike

Peili 

Lämpöpatteri 500W 

Lavuaari 

Kanisteri 30L 

Vaateripustimet x 2 

LED valaisin 2 x 10W 

Sähkökaapeli 25m

Saippua-annostelija 

Säädettävä tukijalka x3 

Tukipyörä 

Portaat 

Ikkuna

Muovisuojukset 

Tasapainotetut pyörät 

Hyvin eristetty ja vesitiivis wc

Sisällä Ulkopuolella

Vakiovarustus

Lattiaelementti

Vedenkestävä vaneri, 
50mm EPS-eriste, vesitiivis 
linoleum. Lattian runkolevynä 
galvanoitu teräslevy.

 

Helposti säädettävät tukijalat

Nokkapyörä helpottaa vaunun liikuttamista

Vahva, galvanoitu, teräsrunko

Kolme tukevaa metalliaskelmaa

500W: n lämmitin

 

Lasikuitukomposiitti, 
37mm EPS-eriste, 
lasikuitukomposiitti.

Kattoelementti

Saumaton, vedenpitävä, 
lasikuitupinnoite, 50mm 
EPS-eriste, 
lasikuitukomposiitti.

 

Tekniset ominaisuudet

Pistorasiat + lamppukytkin

Lämpöpatteri 500W500L WC-säiliö 

Valaisin 10W LED

Lavuaari

Saippua-annostelija

Paperipyyhe automaatti

WC-paperipidike

Pääkytkimet

 WC-säiliön tuuletus

Ilmanvaihtoventtiili

Portaat

Kanisteri

Sähköliityntä (230V)

Tyhjennysventtiili jätetankin 

pohjassa 

1078

1078

 Tuotekoodi: 12936

Seinäelementti
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Kioskivaunu 1500F411T222

Mitat (m) BrakesAkseli Tila vakiovarustusKokonaispaino (kg) Malli
Hylly 2x

Työpinta

LED valaisin 2 x 

Pistorasiat

Ilmanvaihtoventtiili

Küllä Myyntikioski

Vakiomalli sisältää työtason, ylä- ja alapuoliset hyllyt, kaksi kattovalaisinta ja sähköpistokkeet. 
Pistorasioiden määrää ja sijaintia sekä pääsulakkeiden kokoa voidaan säätää asiakkaan 
toivomusten mukaan. Mukautettuja keittiökalusteita kalusteita voidaan tarjota toivomusten mukaan.

SisämitätUlkomitat

Pituus

Levelys

Korkeus

5.80

2.90

2.30

4.10

2.20

2.20

1500

Omapaino (kg) 

852

Vakiovarustettu Kioskivaunu. Keittiökalusteita ym. lisävarusteita 
voidaan tarjota toiveiden mukaan.

Säänkestävät ja eristetyt rakenteet

Katto – paksu, saumaton 
lasikuituelementti kestää kaikkia 
sääolosuhteita. Kattoelementtiin 
muotoillut vesiurat ja räystäät estävät 
veden valumisen seiniin ja oviin. Paksu 
EPS- eriste ja lasikuitu-laminaatti 
pitävät lämmön sisällä. 

Seinät – sisä- ja ulkopinnalle 
laminoitu lasikuitukomposiitti ja 
EPS-eriste kokonaisvahvuudeltaan 
40mm.

Lattia – laminoitu 
lasikuitukomposiitti, 
Finnfoam-eriste, kestävä 
PVC-liukuestematto. 
Kokonaisvahvuus 63mm

 Tuotekoodi: 12814

Kumivääntö

Kapea, taitettava palvelutiski.Sivuluukku lukitaan sisäpuolelta 
molemmista reunoista lukitustankoilla.

Sivuluukku lukitaan auki-asentoon 
kaasujousen lukitussalvalla.

Kiinteä askelma on integroitu vetoaisaan.Kioskivaunun pyöräkoko on normaalia pienempi jotta 
palvelutiski laskeutuu alemmaksi ja asiakaspalvelu helpottuu.
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LED valaisin

Luukku

Säädettävä tukijalka

Naarmuuntumisen ja liukastumisen kestävä PVC

Kaasujousi

Lukko

Hylly  

Hylly

Työpinta

Pääkytkimet Portaita

Ilmanvaihtoventtiili
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Kylpyhuonevaunu 1200F411T222 

Mitat (m) Jarrut Tila vakiovarustusAkseliKokonaispaino (kg) Malli

Suihku

Vesi -WC

Paper holder

Lavuaari

Penkki 

Peili

Kahden hengen
kylpyhuone

Respo on suunnitellut siirrettävään kylpyhuoneeseen 
kaikki tarvittavat varusteet, jotta se olisi mahdollisimman 
mukava ja käytännöllinen. Vaunussa on kaksi (2) identtistä 
kylpyhuonetilaa omilla sisäänkäynneillään. Liitä 230 V: n 
virtajohto sähköjärjestelmään, kytke letkut ja kaikki on 
valmista! Molemmissa tiloissa on automaattinen 
ilmanvaihtojärjestelmä, kostean tilan lämpöpatteri, 
penkki, peili- ja vaatekoukut. Voimakkaat LED-valot 
sekä pistorasiat, jotka tarjoavat tehoa kaikkiin tarvittaviin 
laitteisiin.

Sisämitat (1tila)Ulkomitat

Pituus

Leveys

Korkeus

5.80

3.00

2.30

2.00

2.20

2.20

1200

Omapaino (kg) 

1000

Ilmanvaihtoventtiili

Lämpöpatteri

Sähköinen tuuletus

LED valaisin

Höyrykattila 

Jäte hiomakone
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Saatavilla myös isompia pesuhuonevaunuja 4.20, 5.20 sekä 6.20m, joissa 

useita erillisiä pesuhuonetiloja. Ota yhteyttä myyntiin ja pyydä tarjous.

Vakiovarusteena keraaminen wc 
sekä wc-paperi-pidike. Molempien pesuhuoneiden erillisessä teknisessä tilassa 

sijaitsee 50L lämminvesivaraaja sekä automaattinen 
viemäripumppu joka huolehtii wc:n, lavuaarin ja suihkun 
jätevesistä. 

Pika-asennettavat, ovikohtaiset portaat                 Oven aukipitosalpa                                 Laadukkaat ovilukot

Teknisen tilan huolto-ovet sijaitsevat 
vaunun takasivuilla

BEM (39mm) letkunippa 
ja pikaliitin (3/4”) vesi- 
ja viemäriyhteissä sekä 
25m letkut sisältyvät 
vakiovarusteisiin.

        

 

       

 
       

 

       

Katto – paksu, saumaton 
lasikuituelementti kestää kaikkia 
sääolosuhteita. Kattoelementtiin 
muotoillut vesiurat ja räystäät 
estävät veden valumisen seiniin 
ja oviin. Paksu EPS- eriste ja 
lasikuitu-laminaatti pitävät lämmön 
sisällä.

Seinät – sisä- ja ulkopinnalle 
laminoitu lasikuitukomposiitti ja 
EPS-eriste kokonaisvahvuudeltaan 
40mm.

Lattia – laminoitu 
lasikuitukomposiitti, Finnfoam-
eriste, kestävä PVC-liukuestematto. 
Kokonaisvahvuus 63mm.

Tuotekoodi: 12448

Sähköinen tuuletus

Suihku

Penkki

Pääkytkimet

LED valaisin

Portaita

Vesi-wc

Lavuaari

Lämpöpatteri 

Peili

Küllä Kummivääntö

Säänkestävät ja eristetyt rakenteet 
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Kylpyhuonevaunu 2000F612T222
Mitat (m) JarrutAkseli Tila vakiovarustusKokonaispaino (kg) Käyttöalue

Suihku

Vesi-WC

Paperipyyhe automaatti

Lavuaari

Penkki

Peili

Vessaharja

Kumivääntö x 2 Küllä Kylpyhuone x 3

Respo on suunnitellut siirrettävään kylpyhuoneeseen 
kaikki tarvittavat varusteet, jotta se olisi mahdollisimman 
mukava ja käytännöllinen. Vaunussa on kolme (3) identtistä 
kylpyhuonetilaa omilla sisäänkäynneillään. Liitä 230 V: n 
virtajohto sähköjärjestelmään, kytke letkut ja kaikki on 
valmista! Kaikissa tiloissa on automaattinen 
ilmanvaihtojärjestelmä, kostean tilan lämpöpatteri, 
penkki, peili- ja vaatekoukut. Voimakkaat LED-valot 
sekä pistorasiat, jotka tarjoavat tehoa kaikkiin 
tarvittaviin laitteisiin.

Sisämitat (1 tila)Ulkomitat

Pituus

Levelys

Korkeus

7.79

3.00

2.33

2.00

2.20

2.20

2000

Omapaino (kg) 

1570

Vaateripustimet

Lämpöpatteri1000W

Sähköinen tuuletus

LED valaisin

Höyrykattila 50L

Jäte hiomakone
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Saatavilla usean eri kokoluokan pesuhuonevaunuja 3.20, 4.20, 5.20 sekä 6.20m, 

joissa useita erillisiä pesuhuonetiloja. Ota yhteyttä myyntiin ja pyydä tarjous.

Pika-asennettavat, ovikohtaiset portaat       Oven aukipitosalpa                                   Laadukkaat ovilukot

BEM (39mm) letkunippa 
ja pikaliitin (3/4”) vesi- 
ja viemäriyhteissä sekä 
25m letkut sisältyvät 
vakiovarusteisiin.

Pääkytkimet

LED valaisin

Suihku

Portaita

Vesi-wc

IlmanvaihtoventtiiliVaateripustimet

Lavuaari

Höyrykattila 50L

Lämpöpatteri 
1000W

 Penkki

Peili

 

       

 
       

 

Tuotekoodi: 12989

Säänkestävät ja eristetyt rakenteet 

1

       

Katto – paksu, saumaton 
lasikuituelementti kestää kaikkia 
sääolosuhteita. Kattoelementtiin 
muotoillut vesiurat ja räystäät 
estävät veden valumisen seiniin 
ja oviin. Paksu EPS- eriste ja 
lasikuitu-laminaatti pitävät lämmön 
sisällä.

Seinät – sisä- ja ulkopinnalle 
laminoitu lasikuitukomposiitti ja 
EPS-eriste kokonaisvahvuudeltaan 
40mm.

Lattia – laminoitu 
lasikuitukomposiitti, Finnfoam-
eriste, kestävä PVC-liukuestematto. 
Kokonaisvahvuus 63mm.

Vakiovarusteena keraaminen wc, 
automaattinen viemäripumppu, 
1000W kosteantilan lämmitin 
sekä wc-paperi-pidike.

Korkealuokkainen 50L lämminvesivaraaja.  
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Mobile office 1200F411T222 nestekaasulämmityksellä

Mitat (m) JarrutAskeli Päätoimiston tilaKokonaispaino (kg)
Pöytä + tuoli 6 kpl
Kahvinkeitin
Ikkunaluukku
Hylly
Vaateripustimet
Jääkaappi
Kaasulämmitys
LED valaisin
Ilmanvaihtoventtiili
Mikroaaltouuni

Kumivääntö Küllä

SisämitatUlkomitat

Pituus

Leveys

Korkeus

5.80

3.00

2.30

4.20

2.20

2.20

1200

Omapaino (kg) 

1000

WC- säiliö 300L
WC- paperipidike
Lavuaari
Vesisäiliö 45L
LED valaisin
Ilmanvaihtoventtiili
Saippua-
annostelija

Kaasu-kaappi
Akku+ laturi
Tehomuuntaja
Ilmapuhallin
Hylly
Vaateripustimet
LED valaisin
Ilmanvaihtoventtiili

Nestekaasulämmittimen 
palokaasut johdetaan ulos.

Kolmitoiminen jääkaappi toimii 
nestekaasulla tai 12/230-
sähköverkoissa.

Vakiovarusteinen Mobile Office sisältää työ-/ruokapöytäryhmän. 
Integroitu magneetti-tussitaulu pitää dokumentit ja piirrokset 
näkyvillä.

Työkalu ja huoltotila WC- tila
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Kanavapuhallin puhaltaa lämpimän ilman kaikkiin tiloihin.

Tekninentila on 
varustettu hyllyillä, 
seinäkoukuilla, 
tehokkaalla 105Ah 
12V akulla, suojatulla 
akkutelineellä ja 
kaasupullokaappi. 
Tilassa sijaitsevat myös 
taajuusmuuttaja, akkulaturi 
ja lämmitysjärjestelmän 
kanavapuhallin. 
Kaasupullokaappiin 
sisältyy ilmanvaihtoputki 
ja kaasupullon pidike.

 

Invertteri muuntaa 
12V tasavirran 
220V vaihtovirraksi.

Pesuallashana toimii 
jalkapumpulla. WC:n 
jätesäiliön tilavuus on 
300L.

Automaattilaturi 
varmistaa akun 
latauksen aina kun 
vaunu on kytketty 
verkkovirtaan.

45 litran puhdasvesisäiliö. 
Pesuhuoneen 
varustukseen sisältyy 
myös peili, wc-
paperipidike, saippua-
annostelija, roskis, 
seinäkoukut.

       

 

       

Tuotekoodi: 12257

Ilmanvaihtoventtiili

LED valaisin

Portaita

Lämpöpatteri 

Hylly

Ikkunaluukku

Lämpöpatteri

Magneettinen tussitaulu Savupiippu

Kaasulämmitys

Kiinteä pöytä

Tuolien lukitus

Tuoli (6 kpl)

Jääkaappi
WC-säiliö

Kaasu-kaappi

Akku
Akkulaturi

Tehomuuntaja

Vaateripustimet

WC-
paperipidike

Säänkestävät ja eristetyt rakenteet 

Katto – paksu, saumaton 
lasikuituelementti kestää kaikkia 
sääolosuhteita. Kattoelementtiin 
muotoillut vesiurat ja räystäät 
estävät veden valumisen seiniin 
ja oviin. Paksu EPS- eriste ja 
lasikuitu-laminaatti pitävät lämmön 
sisällä.

Seinät – sisä- ja ulkopinnalle 
laminoitu lasikuitukomposiitti ja 
EPS-eriste kokonaisvahvuudeltaan 
40mm.

Lattia – laminoitu 
lasikuitukomposiitti, Finnfoam-
eriste, kestävä PVC-liukuestematto. 
Kokonaisvahvuus 63mm.

Tämä malli on varustettu kaksitoimisella tehokkaalla 
lämmitysjärjestelmällä. Jokainen tila voidaan lämmittää 
sähkö- tai nestekaasulämmittimellä. Jos ei 
työskennellä sähköverkon alueella, voidaan käyttää 
nestekaasujärjestelmää. Lämmityksen lisäksi 
varustukseen sisältyy nestekaasujääkaappi. 
Taloudellinen LED-valaistus toimii akkusähköllä.
Vastaava nestekaasujärjestelmä voidaan integroida 
myös muihin vaunumalleihin.



Siirrettävät 
wc-tilat
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Respon siirrettävä wc-tila on suunniteltu väliaikaiseksi tai pysyväksi wc-tilaksi 
rakennustyömaille, leirintäalueille, festivaaleille jne. Sisustus on kestävä ja helppo pitää 
puhtaana.  Tehokkaasti eristetty tila on varustettu lämmittimellä ympärivuotiseen käyttöön.
Niitä on helppo siirtää ja kuljettaa. WC on varustettu omalla jätesäiliöllä tai se voidaan 
liittää vesi- ja viemärijärjestelmään. Voit myös valita lisävarustelistan mukaisesti 
varustellumman version.

Versio Mitiat
(m)

Selitys

200L tank 1.20 x 1.20 x 2.50 Jätetankki (polyeteeni), lavuaari 45L 
integroidulla puhdasvesitankilla tai 
25L vaihtokanisterilla.

Malli : 

Respo mobile facilities

Siirrettävät wc-tilat

300L tank 1.20 x 1.20 x 2.50 Jätetankki (polyeteeni), lavuaari 45L 
integroidulla puhdasvesitankilla tai 
25L vaihtokanisterilla.

500L tank 1.20 x 1.20 x 2.70 Jätetankki (lasikuitu), lavuaari, 
vaihtokanisteri.

Vesi-WC 1.20 x 1.20 x 2.50 Yhteet: syöttövesi 3/4’’, viemäri 
110mm.

24/27

200L kemiallinen WC käsipumppuhuuhtelulla Lavuaari toimii 
45L kiinteällä vesisäiliöllä ja jalkapumpulla.

500L kemiallinen WC, käsipumppuhuuhtelulla. Lavuaari 25L 
irtokanisterilla joka on helppo ottaa mukaan täytettäväksi. 

Vesi-wc.

WC VAIHTOEHDOT

Vakiovarusteisiin kuuluu nostosilmukat, säädettävät jalat ja 
230V: n virtapistoke.

Saippua ja paperi-annostelija, peili.
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Kaksinkertainen siirrettvä wc-tila

Respon siirrettävä tupla-wc-tila on suunniteltu väliaikaiseksi tai pysyväksi wc-tilaksi rakennustyömaille, 
leirintäalueille, festivaaleille jne. Nostokoukut kaikissa kattokulmissa helpottavat siirtämistä. Sisustus on 
kestävä ja helppo pitää puhtaana.  Tehokkaasti eristetty tila on varustettu lämmittimellä ympärivuotiseen 
käyttöön. Niitä on helppo siirtää ja kuljettaa. WC:t on varustettu omalla jätesäiliöllä tai ne voidaan liittää 
vesi- ja viemärijärjestelmään. Voit myös valita lisävarustelistan mukaisesti varustellumman version. 

Pituus (m) Korkeus (m) Leveys (m)

Lavuaari x 2 

Paperipyyhe automaatti x 2 

WC-paperipidike x 2 

Peili x 2   

Lämpöpatteri x 2 

Keraaminen WC x 2  

Vaateripustimet x 2 

LED valaisin 2 x 10W 

Vessaharja x 2

Saippua-annostelija x 2 

Syöttövesi -  pikaliitin 3/4" 

Viemäriliitos standardi 110mm

Vakiovarusteet

Tuotekoodi: 13234

2.562.33 1.18   

Lisävarusteet

Voit valita eri wc-lisävarusteista - saatavilla 200L tai 500L 
jätesäiliöllä.

Nopea lämmityskattila. 

Laadukas Urimat 
vedetön pisuaari
.

               

        

Seinäkuvia valintasi mukaan.
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Säänkestävät ja eristetyt rakenteet 

Katto – paksu, saumaton 
lasikuituelementti kestää kaikkia 
sääolosuhteita. Kattoelementtiin 
muotoillut vesiurat ja räystäät 
estävät veden valumisen seiniin 
ja oviin. Paksu EPS- eriste ja 
lasikuitu-laminaatti pitävät lämmön 
sisällä.

Seinät – sisä- ja ulkopinnalle 
laminoitu lasikuitukomposiitti ja 
EPS-eriste kokonaisvahvuudeltaan 
40mm.

Lattia – laminoitu 
lasikuitukomposiitti, Finnfoam-
eriste, kestävä PVC-liukuestematto. 
Kokonaisvahvuus 63mm.
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Respo mobile facilities

Yritys 

Trailerman Oy on perustettu 2008. 
Yrityksen sloganin mukaisesti - Kaiken maailman kärryjä, Trailerman Oy tarjoaa 
monipuoilisen valikoiman eri kokoluokan kevytperävaunuja. 
Päätoimipiste sijaitsee Muurlassa (Salo) ja sivutoimipiste Nakkilassa jossa myös toimii 
saman konsernin muovituotetehdas Muovitekniikka Oy Europlast. 

WorkmanPro on Trailerman Oy:n siirrettävien tilojen mallisarja jonka päätuotteita ovat 
tässä esitteessä esiteltävät Respo-työmaavaunut.

Trailerman Oy on Respo-tilaratkaisujen virallinen maahantuoja.

Photo: Jane East




