
                                                                                                                                                                                                                        

Toaleta torfowa PITECO  506 to najtańsze rozwiązanie na rynku w Polsce. Dlaczego? Ponieważ zbiornik jest 
zapełniany stopniowo mieszanką torfową, a nieczystości zostają w tej mieszance, po wyniesieniu na kompost  
przekształcone są w nawóz. Odprowadzony na zewnątrz mocz, po rozcieńczeniu wodą można użyć jako nawóz do 
roślin ozdobnych na podwórku lub w ogródku. 

Zalety PITECO: 
- ekologia (zero chemii i brak marnotrawstwa)  
- oszczędność (tylko toaleta i mieszanka torfowa)  
- tania - w porównaniu z innymi toaletami, cena jest konkurencyjna  
- lekka, wykonana z dobrego materiału - materiał na lata  
- wysoka i wygodna - jak domowa toaleta  
- jest mało praco- i czasochłonna przy opróżnianiu i konserwacji  (w zależności od liczby użytkowników) 

PITECO 506 to ulepszony model poprzedniej wersji. Udoskonalono system wentylacji i rozprowadzania. mieszanki 
torfowej.  W PITECO 506 zamontowano nową tarczę rozsiewającą o ulepszonym rozrzucie mieszanki torfowej. Rura 
odpowietrzająca jest lepszej jakości, a sztywne łączniki czterech odcinków rury wentylacyjnej zapewniają szybkie 
zmontowanie rury i w łatwy sposób wyprowadzenie jej na zewnątrz pomieszczenia. Przy założeniu na koniec rury 
wywietrzaka grawitacyjnego K10 uzyskujemy lepszą wentylację toalety. Montując kołnierz uszczelniający U3 

uzyskujemy szczelne przejście rury przez dach. 

Zawartość opakowania: 
 

-  obudowa dolna i nakładka górna z pojemnikiem na mieszankę torfową 

-  zbiornik na nieczystości z mieszanką torfową 

-  2 metry rury wentylacyjnej w 4 odcinkach po 50 cm 

-  3 łączniki rur 
-  wąż spustowy moczu o  średnicy 32mm i długości 2m 

-  1 zacisk do zamocowania węża spustowego do toalety 

-  deska sedesowa  
-  szufelka do nasypywania mieszanki 

 Dane techniczne: 

   Wymiary (długość x szerokość x wysokość)        71 x 39 x59 cm 
   Wysokość siedzenia                                             42 cm 
   Pojemność zbiornika na nieczystości                   44 litry 
   Pojemność zbiornika na mieszankę torfową        11 litrów 
   Masa toalety                                                         11 kg 
   Średnica rury wentylacyjnej                                  75 mm 
   Średnica węża spustowego                                  32 mm 
   Obciążenie toalety                                                 Max 150 kg 

Jaki torf stosować w toalecie PITECO? 
W toalecie PITECO powinna być stosowana mieszanka kwaśnego torfu z drobno zmieloną korą sosnową, dlatego 
dobrze sprawdzi się podłoże pod iglaki. Można dodać drobne trociny sosnowe. Warto również dodać preparat 
przyspieszający kompostowanie 

Produkty powiązane  

                                                                                        

    Wywietrzak grawitacyjny K10            Kołnierz  EPDM  U3                       Kabina TOYPEK K z PITECO 506 

     Cena   33,00 zł brutto                        Cena 36,90 zł brutto                           Cena  2460,00 zł brutto 

PITECO  506 

                       Cena   615,00 zł   brutto 
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