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Wostman Ecology AB är ett svenskt företag med lång erfarenhet av toalettsystem och avloppsrening. 

Porslin

Urinsorterande

Vattenspolande

Miljötoaletten 
av porslin för 
högsta komfort 
i fritidshuset.

forts. >

EcoDry är toaletten som höjer standarden till 
att kännas som hemma. En modern porslins-
toalett som är designad för att vara så smidig 
och hygienisk som möjligt och ta tillvara på 
kretsloppet fullt ut. En hållbar design som håller 
sig fräsch även efter flera års användande. 
EcoDry är det självklara valet för dig som behö-
ver en fräsch torrtoalett! 

Den moderna torrtoaletten
EcoDry är den miljövänligaste toaletten som 
finns. Där varje del är designad för att göra 
det så smidigt, ekologiskt och hygieniskt som 
möjligt. Porslinet är avgörande för att kunna 
hålla högsta hygien i många år. Urinsorteringen 
är nödvändig för att få ett helt torrt och lukt
-fritt avfall. Och finns tillgång till vatten, så har 
EcoDry vattenspolning i urinskålen. Vilket gör 
den till komplett och modern toalett i fritids-
huset.
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Välj uppsamlingsenhet:

Så funkar EcoDry
Vattenanslutning 
Om vattenanslutning är möjlig, så 
ansluts det här. R15. 

Ventilation
Evakuerar odörer och luftburna 
bakterier upp över tak.

Fläkt
Fläkt på locket. Gör så att 
avfallet torkas ut, och blir lätt och 
smidigt.

Torrt avfall
EcoDry Boxen på 100 liter 
placeras under golvet, där 
fekalier och papper hamnar. 
Fläkten förhindrar dålig lukt att 
komma upp i toalettrummet, och 
torkar ut avfallet. Efter 3 
månader är avfallet torrt, luktfritt 
och väger endast 10-20 kilo. 
Innehållet överförs till godkänd 
latrinkompost för kompostering. 
Boxen töms ca 1-2 ggr per år 
(fritidshus). Lämpligt med 
sopsäck i Boxen. 

Porslin
Porslin är mycket mer 
hygieniskt och lättare att 
hålla rent än andra 
material som plast eller 
liknande. 

Vattenlås
I urinskålen så sitter ett 
vattenlåsUrinslang sitter 
fastlimmad. Urinsorteringen 
ger bl.a en luktfri upp-
levelse, när urinen 
separeras från fekalierna. 
Möjligt med spolning i 
urinskålen.

Nedfallsrör
Svart 200mm nedfallsrör 
av polyeten. Har yta som 
smuts ej fastnar på. Lång 
längd gör att avfallet inte 
syns. 

Urinavlopp 
50 mm urinavlopp från 
golvytan ner till urinkärl.

Urinkärl
Urinen samlas enkelt upp 
i en dunk. Blanda 25% 
urin och 75% vatten, för 
användning som 
växtnäring. 

BOX
Svart låda. Hög kapacitet, och enkel hantering. Fläkt ingår, som gör avfallet helt 
torrt. Hela hanteringen sker utomhus, eller under golvet. 

Kapacitet: 100 liter   Tömning: ca 1 gång/säsong  

Vad som ingår: toalettstol, tunna, nedfallssrör, monterad fläkt, flexibel vent.slang. 

Vad som behövs: urinavlopp, ventilationsrör, uppsamlingskärl för urin.

Andra uppsamlingsenheter
EcoDry kan användas till många olika uppsamlingsenheter så som: förmultningsrum, 
komposter, eller dina egna lösningar. Att byta till EcoDry är ett enkelt sätt att få 
högre standard! 


