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Zaterdag 23 oktober jl. onthulde Sanitronics de Sanitronics45. De eerste mobiele
zelfreinigende toiletunit ter wereld. Tijdens het marathonweekend in Rotterdam werd
de toiletunit gepresenteerd. In samenwerking met UNIT45, specialist in de
ontwikkeling en bouw van 45ft containers, ontwikkelde Sanitronics de mobiele variant
van haar zelfreinigende toiletsystemen. Deze 45ft unit is voorzien van maar liefst 9
Revolving Toilets, de volledig zelfreinigende toiletten van Sanitronics. Met de
Sanitronics45 verandert de toiletervaring tijdens evenementen compleet. Hierdoor
kunnen grote groepen mensen gebruik maken van een toilet wat na ieder gebruik
volledig gereinigd wordt.

De Sanitronics45 belooft een groot succes te worden! Voor de lancering werd de toiletunit al
door verschillende bestaande klanten van Sanitronics besteld. Nu de evenementen sector wil
laten zien dat zij ondanks Covid-19 een veilige omgeving kunnen creëren, bieden
ontwikkelingen als deze een uitkomst. Zo kan ook op een drukbezocht evenement een
hygiënisch toilet worden aangeboden. En dat met een hoge doorloopsnelheid.
“Vieze toiletten op evenementen zijn een bekend probleem. De toiletten worden door zoveel
mensen gebruikt dat de hygiëne vaak niet gewaarborgd kan worden, met de Sanitronics45
kan dat wel! Zo heeft iedereen te allen tijde toegang tot een schoon en droog toilet.” Coen
van Houwelingen | Chief Toilet Officer Sanitronics.

The Revolving Toilet, is het paradepaardje van Sanitronics. Dit toilet werd vanuit eigen
ervaring met openbare toiletten ontwikkeld en bestaat uit twee toiletpotten, die na ieder
gebruik verwisselen. Terwijl het eerste toilet in een aparte ruimte onder een druk van 70 Bar
wordt gereinigd kan de tweede toiletpot gebruikt worden. Tijdens het wisselen wordt ook de
vloer effectief gereinigd. Op deze manier blijft de gebruikersruimte schoon en is deze snel
weer toegankelijk voor de volgende bezoeker.
Afgelopen weekend werd het systeem al goed op de proef gesteld. Tijdens de drukbezochte
marathon in Rotterdam werden de toiletten meer dan 1000 keer gebruikt. De Sanitronics45
was voor toeschouwers als ook de lopers een uitkomst. Direct naast de start aan de voet van
de Erasmusbrug hadden deze toegang tot schone toiletten. Elke toegangsdeur beschikt over
een eigen digitale betaalmodule, echter was toegang tijdens het marathon weekend gratis,
zodat Sanitronics de mogelijkheid had om met een groot aantal bezoekers de unit te kunnen
testen.
“Verbazingwekkend schoon, ik zou willen dat dit op ieder evenement aanwezig was!”
Bezoekers tijdens de marathon.
Sanitronics heeft in deze mobiele unit een hoop innovaties op het gebied van
elektriciteitsgebruik en recycling van water toegepast. Met de toiletunit draagt Sanitronics bij
aan 9 van de 17 Sustainable Development Goals opgesteld door de Verenigde Naties.

Sanitronics en UNIT45 hebben voor 2022 een groot aantal 45ft units op de productieplanning
staan. Daarnaast zullen er komend jaar verschillende 20ft modellen op de markt verschijnen,
om de grote vraag vanuit de evenementenindustrie als ook vanuit de bouwwereld tegemoet
te komen. Denk hierbij ook aan het verzorgen van zelfreinigende rolstoeltoegankelijke
toiletten op evenementen en bijvoorbeeld een combinatie met een bouwkeet.
Wilt u zelf de nieuwe toiletunit uitproberen? Dat kan! Tot 31 oktober as. zal de Sanitronics45
te vinden zijn op het Willemsplein te Rotterdam, aan de voet van de Erasmusbrug.
Noot voor de redactie:
Voor meer informatie of aanvraag van persmateriaal kunt u contact opnemen met Daryll
Groenhuijzen op:
+31 6 43 22 83 41 of via Daryll@sanitronics.eu
www.sanitronics.eu
www.unit45.com

