Hur länge vill du
ha dina besökare här?

Välkommen in!
Hoppas det inte tog
allt för lång tid innan
det var din tur? För visst är det
trevligare att stå i kö till baren
än för att lätta på trycket.
Vi har levererat hyrtoaletter
till evenemang sedan 1993
och vet precis hur många
besök det blir per gäst
och såld öl.

All din tid och
engagemang
för eventet ska mynna ut i
den perfekta upplevelsen.
Med marknadens bredaste
sortiment kan vi matcha vilken
sorts arrangemang som helst,
från slott till koja. Med rätt
antal blir det trivsamt för alla.
Vår kundlista är gedigen med
många spännande artister
och event. Nyfiken? Ring oss.
Med vänliga hälsningar
VD, Pia Arvidsson

Hyrtoaletten Sverige AB

VÅRA REFERENSER SEDAN 1993
• Göteborgsvarvet sedan 1993
• Gothia Cup sedan 1995
• VM i Friidrott 1995
• EM i Friidrott 2006
• Helsingborgsfestivalen
• EM i Rallycross
• Kiviks marknad
• O-ringen
• Vasaloppet 2012
• Hultsfredsfestivalen
• Match Cup Race
• Svenska Rallyt

• Wings and Weels
• Sweden Rock
• Metaltown
• West Coast Riot
• Åbytravet
• Partille Cup
• Midnattsloppet, Göteborg
• Landskronafestivalen
• Nationaldagsfirandet
• Kronprinsessans bröllop
• Göteborgs Kulturkalas

UNIK
LÖSNING

Vi fyller baren om du vill.
Vi är experter på hur toalettbesöken ska flyta på så bra som
möjligt vid ett evenemang. Besökarna ska njuta av tillställningen. Ett event där besökarna inte reflekterat över faciliteterna är
bästa betyget och är det vi eftersträvar.

Planering
Var och på vilket sätt toaletterna placeras är viktigast för helhetsintrycket. Om du säljer mer öl än beräknat ska köerna inte
ringla genom gångstråk. Vi vet hur folk rör sig i förhållande till
aktiviteter och bidrar gärna med vår kunskap och erfarenhet.

INOMHUSTOALETT

HANDIKAPPTOALETT

Vid renoveringar av stammar i hyreshus eller privata hem finns en tillfällig
toalösning.

Att erbjuda handikapptoalett gör
evenemanget tillgängligt för alla.

Produkter/sortiment
Vi har enheter för alla typer av situationer. Med eller utan
avloppssystem, tillfällig toalett eller långtidsuppställning.
Vår vanligaste produkt är hyrtoaletter på event men vi har
även inomhuslösningar vid exempelvis renoveringar i
hyreshus. Allt är möjligt.

Service
Anlitar du oss behöver du inte fundera på så mycket som
en dassrulle ens när du genomför arrangemang. Vi ser till
att toaletterna är fräscha hela eventet, att det finns toalettpapper och att alla kan bli rena om händerna.

TOAVAGNAR

STANDARDTOALETT

Kan kopplas till kommunens vattenoch avloppsnät eller används med tank.

Små finurliga lösningar gör våra eventtoaletter till en trevlig upplevelse.

URINOAR med/
UTAN INSYNSSKYDD.

DUSCHVAGNAR

Ring oss för ett smidigt event!

Hyrtoaletten – DEN RENA LÖSNINGEN!

Ölförsäljningen ökar och övriga
toaletter hålls fräschare.

En dusch kan vara den extra detaljen
som gör helheten på ett event.

Hyrtoaletten SVERIGE AB
Adress: Möbelgatan 3, 431 33 MÖLNDAL. Tel: 031-706 06 07. Fax: 031-776 99 30.
E-post: info@hyrtoaletten.se Hemsida: www.hyrtoaletten.se

