
CARACTERÍSTICAS GERAIS 
• Dimensões adaptadas à passagem por portas

• Rodas e pegas ideais para movimentação

• Anéis de elevação integrados no corpo da cabine

• Fechadura com chave

•  Fácil limpeza (fabricada em uma só peça)

•  Ligação à rede de esgotos

• Ideal para obras de construção civil, obras públicas,
acessos difíceis e zonas com e sem rede de esgotos

DIMENSÕES
790 mm / 990 mm / 1900 mm | Peso: 70 kg / 80 kg

CARACTERÍSTICAS WC’S 
• Suporte de papel higiénico

• Sanita em polietileno ou cerâmica com
ligação ao esgoto

• WC químico

• Tampa de sanita injetada

CARACTERÍSTICAS DUCHE
• Chuveiro de água fria

• Saboneteira

• Base de duche com ligação ao esgoto

• Cabide na porta

WC’S DUCHE 
MINICABINE

https://www.premiertech.pt/
https://www.premiertechaqua.com/pt-pt/sanitarios-portateis/banho-ducha


Características Minicabine
Sanita polietileno

Sanita
cerâmica Duche

WC químico WC ligação 
esgoto 

WC Inglês amovível, capacidade 70L

WC Inglês com ligação à rede de esgotos

Sanita cerâmica com ligação à rede de esgotos

Rodas

Pegas para movimentação

Anéis de elevação

Autoclismo

Ligação de água fria para autoclismo/duche

Chuveiro

Tampa de sanita injetada

Suporte de papel higiénico

Porta com fechadura e chave

Cabide

Saboneteira

Base duche com ligação ao esgoto

Modelo BASIC CONFORT
Lavatório

Reservatório de água 8L
Disponível em azul ou verde claro.

PRINCIPIO DE FUNCIONAMENTO
1. Colocar no local de utilização e verificar visualmente 

o estado geral.

2. Encher o reservatório WC (capacidade 70 L) com 10 L 
de água limpa e aditivo sanitário liquido ou pastilhas.

 Nota: O produto químico reduz os odores e liquefaz as 
matérias orgânicas.

3. Ajustar dosagem do produto no caso de temperaturas 
elevadas ou de limpezas muito espaçadas. 

4. Encher o reservatório de água limpa para lavagem 
das mãos, pelo orifício superior (7 L).

5. Quando o reservatório do WC estiver cheio o mesmo 
terá que ser esvaziado:

• Manualmente, para um local autorizado para o efeito.

• Bombeado, diretamente do reservatório do WC para 
recipiente próprio. 

Atenção:
Todas as descargas têm que ser realizadas em zonas 
licenciadas e/ou aprovadas para o efeito. Nunca na 
natureza.
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FAZER A DIFERENÇA PELA ÁGUA E PELO AMBIENTE
Na Premier Tech, Pessoas e Tecnologias estão ligadas de uma forma duradoura 
e transformadora, dando vida a produtos e serviços que ajudam a alimentar, 
proteger e melhorar o nosso mundo. As nossas equipas de especialistas estão 
em inovação constante, redefinindo os limites do possível através de soluções 
eficazes, eficientes e sustentáveis. Movidos por uma paixão partilhada, estamos 
comprometidos em proteger os nossos recursos para o futuro.

+351 21 192 67 20
PT-WaterEnvironment.pt
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