
Composting toilet Villa 9000 is a urine diverting toilet solution that with its simplicity gives 

you a carefree toilet solution wherever and whenever you need it.

The Villa 9000 works well all year round and aren’t temperature sensitive. The diversion 

of the urine makes both liquid and solid humanure easy to handle. In design, quality and 

convenience it’s equal to a waterbased toilet system. 

Capacity:

Unlimited capacity when the waste bin is emptied on a regular basis.

VILLA 9000  
Art.nr 1095-03

CONCEALINW VIEW SCREEN
When you sit down the unique 

pressure seat opens a view screen 

that otherwise covers the solid 

waste container. At the same time, 

the container rotates making the 

solid waste evenly distributed.

EASY CHANGE OF 
CONTAINER
Put the lid over the container 

and remove the container from 

the toilet.  Place a bag in the 

container to simplify cleaning. 

Additional bags and containers 

can be purchased if required.

2-SPEED FAN
The 2-speed fan runs continiously. 

Normally at low speed. Speed 2 is 

used after several consecutive toilet 

visits or in order to quickly expel 

excess amounts of condensation, 

from i.e. a shower

EVERYONE CAN USE THE 
VILLA
The urine diverting Separett 

child seat (not included) makes 

the toilet accessible to our 

youngest family members.

EASY TO CLEAN
The Villa is very easy to keep clean. Just clean it regularly with a damp cloth and some mild detergent. Also rinse the urine waste with water on a 

regular basis to counteract urine crystals clogging up the waste. 

EASY TO USE

INCLUDED WITH THE VILLA 9000

– Vent pipe 40 cm Ø75 mm – Vent grid 

– Flashing – 90° connector – Vent cowl

– 3 waste containers – 2 lids

– 10 compostable waste bags 

– 2 m urine hose Ø32 mm  
– Sealing silicone 

– Screws for mounting

SUPPLEMENT WITH

– 1013-03 Ejektortank* – 1118-01 Bio drain cleaner** – 1198-01 Cleaning kit*** – Installation materials**** 

INSTALLATION
The Villa can be installed in both a heated and cold space. It only requires electricity, the ability to lead urine to a separate 

container and a ventilationpipe. The Villa 9000 is delivered with all material you need  for an installation 1 (see picture). 

The Villa 9000 can be installed with a ventilations pipe up to 10 meters (32 feet) making it possible to  

adapt the ventilation to local conditions. 

If a ventilation pipe from a earlier toilet solution is already installed you connect the Villa 9000 to 

this ventilation pipe. 

The Villa 9000 is also equipped with at condensate collector, therefor there is no need to 

insulate the ventilation pipe. 

Connections: 
Ventilation out: Ø75 mm

Urine Drain: Ø32 mm

TECHNICAL DATA

***

Cleaning kit with all the things you need 

to keep your Villa 9000 clean.

*

With an Ejektortank connected 

to the toilet its easy to make 

your own nutrient for your 

garden. 

**

Bio drain cleaner to help keep the urine 

drain free from urine salts that can clog 

the urine hose.

Grey water

TankInfiltrationYou’ll need the following installation materials
Alternative 1:
– Installation kit (included)

Alternative 2:
– 1020-03 Ventilation pipe 

Alternative 3:
– 1020-03 Ventilation pipe

– 1092-01 Roof flashing, tarred/tiled roof

If existing vent pipe has a lower dim.:
– 1024-01 Joint seal vent pipe

If existing vent pipe has a higher dim.:
– 1025-01 Joint seal vent pipe

For connection to greay water drain:
– 1032-02 Urine drainage kit

****

1020-03

1021-01

1024-01

1025-01 1092-01
1032-02

Material containerVILLA 9000 Voltage/
Wattage

Power  
consumtion

Electrical 
connection

Noise level
Max weight

Recyclable  

high gloss

polypropylene

23 l polypro- 

pylene

Full container

about 8-10 kg

230 V / 
16.5/11 W

0.396/0.276 
kWh/24 hrs

Cord 1.7 

m with 

grounded 

plug

41/31 dB(A)
150 kg

Pack. size 
/weight

L:77 W:47 

H:66 cm

21 kg
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All our electrical products are ETL and/or CE marked.
Further information about the products can be found on our website, www.separett.com

Warranty 5 year The 5-year warranty does not include the 

fan. The fan has a 3-year warranty.

UKRYTA MISA
Kiedy usiądziesz, ciśnienie otwiera ekran. Jeżeli nie korzystasz z toalety - pojemnik na odpady stałe jest zakryty. Jednocześnie pojemnik obraca się, dzięki czemu odpady stałe są równomiernie rozprowadzane.

Toaleta kompostująca Villa 9000 to rozwiązanie toaletowe z odprowadzaniem moczu, które dzięki swojej prostocie zapewnia bezproblemowe rozwiązanie toaletowe zawsze i wszędzie tam, gdzie tego potrzebujesz.
Villa 9000 działa dobrze przez cały rok i nie jest wrażliwa na temperaturę. Odprowadzanie moczu sprawia, że zarówno płynne, jak i stałe ludzkie ciało jest łatwe w obsłudze. Pod względem projektu, jakości i wygody odpowiada systemowi toalet na bazie wody.
Pojemność:
Nieograniczona pojemność przy regularnym opróżnianiu kosza.

ŁATWA WYMIANA POJEMNIKA
WYstarczy nałożyć pokrywkę na pojemnik i wyjąć pojemnik z toalety. Umieść worek w pojemniku, aby ułatwić czyszczenie. W razie potrzeby można dokupić dodatkowe torby i pojemniki.

WENTYLATOR 2-BIEGOWY
Wentylator o 2 prędkościach pracuje bez przerwy. Zwykle przy niskiej prędkości. Prędkość 2 stosuje się po kilku kolejnych wizytach w toalecie lub w celu szybkiego usunięcia nadmiaru kondensatu np. z prysznica

KAŻDY MOŻE KORZYSTAĆ Z VILLA
Fotelik dziecięcy Separett odprowadzający mocz (brak w zestawie) sprawia, że toaleta jest dostępna dla naszych najmłodszych członków rodziny.

ŁATWA DO CZYSZCZENIA
Villa jest bardzo łatwa do utrzymania w czystości. Wystarczy regularnie czyścić wilgotną szmatką i łagodnym detergentem. Regularnie spłukuj również mocz wodą, aby zapobiec zatykaniu się kryształków moczu

ŁATWA W UŻYTKOWANIU

W ZESTAWIE

STOSOWAĆ Z

MONTAŻ

- Rurka odpowietrzająca 40 cm Ø75 mm - Kratka wentylacyjna 
- Kołnierz - Łącznik 90 ° - Osłona wentylacyjna 
- 3 pojemniki na odpady - 2 pokrywki
- 10 worków na odpady nadające się do kompostowania – 2m wąż na mocz Ø32mm
- Silikon uszczelniający
- Śruby do montażu

Dzięki Ejektortank podłączonemu do toalety można łatwo przygotować własny składnik odżywczy do ogrodu.

Bio drain cleaner pomaga w utrzymaniu moczu w stanie wolnym od soli moczu, które mogą zatykać przewód moczowy.

Zestaw do czyszczenia zawierający wszystko, czego potrzebujesz, aby utrzymać Villa 9000 w czystości.

Villa może być instalowana zarówno w przestrzeni ogrzewanej, jak i zimnej. Wymaga jedynie prądu, możliwości doprowadzenia moczu do osobnego pojemnika i rury wentylacyjnej. Villa 9000 jest dostarczana ze wszystkimi materiałami potrzebnymi do instalacji 1 (patrz zdjęcie).

Villa 9000 można zainstalować z rurą wentylacyjną do 10 metrów (32 stopy), co umożliwia dostosowanie wentylacji do lokalnych warunków.

Jeśli rura wentylacyjna z wcześniejszej toalety jest już zainstalowana, podłącz Villa 9000 do tej rury wentylacyjnej.

Villa 9000 jest również wyposażona w kolektor kondensatu, dzięki czemu nie ma potrzeby izolowania rury wentylacyjnej.

Alternatywa 1:
- Zestaw montażowy (w zestawie)
Alternatywa 2:
- 1020-03 Rura wentylacyjna
Alternatywa 3:
- 1020-03 Rura wentylacyjna
- 1092-01 Spopielanie dachu, dach smołowany / pokryty dachówką


Jeśli istniejąca rura odpowietrzająca ma mniejsze wymiary:
- 1024-01 Uszczelnienie złącza rury odpowietrzającej
Jeśli istniejąca rura odpowietrzająca ma większe wymiary:
- 1025-01 Łącznik do rury odpowietrzającej
Podłączenie do odpływu czystej wody:
- 1032-02 Zestaw do drenażu moczu


**** Będziesz potrzebował następujących materiałów instalacyjnych

DANE TECHNICZNE

Przyłącza:
Wentylacja: śr. 75 mm 
Odpływ moczu: śr. 32 mm

Gwarancja 5 lat.
5-letnia gwarancja nie obejmuje wentylatora. Wentylator objęty jest 3-letnią gwarancją.


Nadający się do recyklingu polipropylen o wysokim połysku


23 l polipropylen. Pełny pojemnik około 8-10 kg.

230 V / 16,5 / 11 W.

0,396 / 0,276 kWh / 24 godz

Przewód 1,7 m  z wtyczką z uziemieniem

41/31 dB (A) 150 kg

Dł.: 77 
Szer.: 47 
Wys.: 66 cm
21 kg

Materiał

Zbiornik

Napięcie/ moc

Zużycie prądu

Podłącz. prądu

Głośność waga max.

Wymiary
ciężar


