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”EcoDry gör att det känns som hemma i fritidshuset! 
Gjord av riktigt porslin och med möjlighet till 
vattenspolning håller den sig fräsch i många år.”

Torrtoaletten av porslin!  

Luktfritt och torrt avfall

Vattenspolning möjlig!

Urinsorterande
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Porslinstoaletten för fritidshus!

”Bra alternativ till alla 
sorters mull- dass- och 
förbränningstoaletter!”



Wostman Hitta återförsäljare på www.wostman.se!

Bekvämaste toaletten för fritidshuset!
Porslin det enda som gäller – EcoDry är den fräschaste och mest hållbara toaletten för fritdshus. Tack 
vare att den är gjord av porslin så håller den likt en vanlig toalett - i många år, och hålls mycket mer fräsch 
och hygienisk än plast och andra material.  

Urinsortering med spolning – Urinsorteringen gör så att fekalierna blir torra och luktfria. Nu finns också 
ett inbyggt vattenlås som är helt unikt. Vattenlåset gör det omöjligt för urindoft att tränga in i toalettut-
rymmet. Vatten spolas i urinskålen genom inkoppling av vatten eller genom att hälla vatten för hand. 

Osynligt luktfritt avfall – Med ett svart långt nedfallsrör så syns inte avfallet. Vi rekommenderar ett svart 
200mm nedfallsrör av polyeten monteras i anpassad längd till en valfri behållare. Polyeten har yta som 
smuts ej fastnar på. På behållaren nedanför ska en fläkt monteras för avfallet ska torka ut ordentligt. 

Många lösningar med EcoDry™

Den miljövänligaste 
toaletten på marknaden!
Varje del av EcoDry™ är designad för maximal 
komfort och miljövänlighet. Avfallet separeras och 
gör det fekalierna torra och redo för kompostering. 
Urinet blandas med vatten och används som växt-
näring. Efter fekalierna har komposterats i så är dem 
redo att användas som gödsel.

Inbyggt
vattenlås

Urinslang

Urin-
behållare

Fekalie-
behållare

Ventilationsrör

Fläkt i locket

Fekalier töms 
i latrinkompost

Supersmidig hantering tillbaka till kretsloppet!

Vattenanslutning
(Valfritt)

Urinet blandas med 
vatten och blir växtnäring

Blir till 
gödsel  

Toalettpaket med EcoDry™ + BOX
Wostmans paket med en svart BOX på 100L med för-
monterad fläkt på locket. Hela hanteringen sker utomhus, 
eller under golvet. Räcker ca 1 säsong i fritidshus.

Kan användas till många typer av behållare!
Förmultningsrum, komposter, eller helt egna lösningar går 
också använda bra till EcoDry. Läs rekommendationer i 
manualen. Att byta till en EcoDry är ett enkelt sätt att få högre 
standard. 


