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Lej en 
CUBILOO 

badkabine mens 
du bygger om, den 
sparer dig for en 
masse besvær.
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v/ Østergaards A/S

CUBILOO badkabinen
CUBILOO badkabinen lejes som start i en periode på 30 dage. Prisen for de første 30 dages leje er  
inklusiv følgende:

•  Levering  •  Opsætning  •  Montering   
•  Demontering  •  Afhentning  •  Alm. rengøring

Ønsker du at leje CUBILOO badkabinen i længere tid end de 30 dage koster det en leje pr. dag.

Kontakt vores salgs- og udviklingskonsulent direkte på telefon 2811 7561 eller mail hk@o-as.dk
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Vi tænker grønt og 
skåner miljøet

Vi tænker grønt og 
skåner miljøet



Tekniske specifikationer
Afløbsslange	 32	mm.
Vand  2x1/2” slange 
Eltilslutning 220 volt.
Installationsmål (b x d x h)  100 x 160 x 216 cm.

Udstyr
• Toilet
• Indbygningscisterne
• Bruse- og blandingsbatteri
• Håndvask
• Lys
• Afløbspumpe/kværn
•  Spejl 

Miljøvenlig
• 4 ltr. Armatur
• 7 ltr. Brus
• 3/6 ltr. Toilet

Hvad er CUBILOO 
badkabinen?
CUBILOO badkabinen er en toilet- og badekabine 
der bruges ved renovering. Hvor der er brug for en 
holdbar midlertidig løsning.

CUBILOO badkabinen er en fuldt udstyret 
toilet- og badkabine, den opstilles og tilsluttes 
på eksisterende installationer, af autoriseret 
VVS installatører. Prøv CUBILOO badkabinen 
ved renovering eller ombygning af toilet eller 
badeværelse. 

Badkabinen består af 6 dele og vejer ca. 60 kg. 
Opsat og monteret færdig på få timer, tilsluttet på 
eksisterende installation. Badkabinen opsættes i 
boligen,	hvorved	man	undgår	at	fraflytte	boligen.	
Slip for skurvognen på gaden, vejen, indkørslen 
eller i gården. Badkabinen kan bruges i villa, 
lejlighed, sommerhus hvor der ønskes en let og 
hurtig midlertidig løsning på et bade og toiletrum.

CUBILOO producerer selv kabinerne og tilbyder 
også	totalløsninger	fuldt	opsat	incl.	flytning	af	
kabinerne på større renoverings projekter.

CUBILOO badkabinen - fordelene er mange...
• Som forbruger beholder du dit privatliv med kabine i eget hjem.
• Hurtig opsætning og nedtagning.
• Nem tilslutning på eksisterende installationer.
• Vagtordning.
• Kan opsættes indenfor i din bolig eller på lukket altan/ carport.
• Al service foretages af CUBILOO v/Østergaards A/S med autoriseret VVS installatører.
• Spar plads på byggepladsen til toiletvogn.
•	Spar	udgift	til	toiletvogn,	tilslutning,	vinterforanstaltninger,	rengøring	og	til	grafittirens	af	vogne.

Ring 42 905 900 eller mail hk@o-as.dk til os hvis du vil have yderligere informationer.

CUBILOO badkabinen er dansk design.
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