
Separett Pee är en urintoalett som enbart hanterar vått avfall.  

Har du en förbränningstoalett är Pee ett bra komplement. Eftersom urinen tar längst tid 
att förbränna, ökar du kapaciteten på förbränningstoaletten samtidigt som du minskar 
energiåtgången och minskar elkostnaden. Du kan sänka förbränningstoalettens energi
förbrukning med 80 procent!

Pee passar till dig som har en förbränningstoalett, men även som nattoalett  eller i 
kolonistugan.

PEE 1020 
Art.nr 1264-01

URINSKÅL
Urinskålen samlar upp urinen och leder denna till utloppet 
på toalettens baksida. Vi rekommenderar att urinskålen 
sköjs manuellt med lite vatten efter varje besök.

URINAVLOPP
Urinen kan ledas till hand fatets eller duschens avlopp, till 
infiltration eller tank. 

LÄTT ATT HÅLLA REN
Pee är mycket enkel att hålla ren. Rengör med vanligt rengöringsmedel för att hålla den ren och fräsch.

ENKEL ANVÄNDNING

TEKNISK INFORMATION

DETTA MEDFÖLJER PEE 1020

– 1 st urinslang Ø32 mm - klammer
- 90° krök - väggfäste - täckbricka 
- skarvrör rakt Ø32 mm
- plugg och skruv för montering

KOMPLETTERA MED

– 1013-03 Ejektortank* – 1198-01 Rengöringssats** – 1118-01 Avloppsrens***

INSTALLATION

Urinslangen från Pee 1020 behöver ledas till lämplig uppsamlingsbehållare. 
Detta kan innebära att ett hål måste borras i väggen för att leda ut det våta avfallet.

Pee 1020 säkras mot vägg med medföljande väggfäste. 

MaterialPEE
1020

Max belast.

Återvinningsbar 
ABS, antibak-
teriell.  
Sits: Polypropen

 120 kg

Förp.
strl./vikt

L:56,7 B:39,4 
H:53,2
ca 7 kg
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Ytterligare information rörande produkterna hittar du på vår hemsida, www.separett.comGaranti 3 år  Garantin inkluderar alla originaldelar.

**
Rengöringssats för att hålla din 
urintoalett ren och fräsch samt 
säkerställa funktion över tid.

*
Med Ejektortanken kopplad till Pee 
får du ekologisk växtnäring till trädgården.

Anslutningar: 
Urinavlopp: Ø32 mm. 

***
Avloppsrensen förhindrar 
att urinsalter och avlagringar 
sätter stopp i urinavloppet.
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