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mobilních WC

a zařízení staveniště



MOBILNÍ TOALETY

Tato komfortní toaletní kabina je o 30 % prostornější. Vyrobena je z vysoce odolného 
plastu. Lze ji použít kdekoliv. Volitelně nabízí možnost dezinfekce rukou.

Technická data a výbava:
• šířka 1200 mm
• výška 2340 mm
• hloubka 1200 mm
• hmotnost 108 kg
• fekální tank 225 litrů
• pokročilé odvětrávání
• pisoár pro pány
• držák 2 rolí toaletního papíru
• oboustranný uzamykací 

mechanismus dveří

• označení muži/ženy
• protiskluzová podlaha
• věšák na oděvy

Zvláštní vybavení 
mobilního WC na přání 
zákazníka:
• zásobník s dávkovačem 

dezinfekčního prostředku na ruce
• jeřábová oka
• LED osvětlení

Mobilní toaleta DIXI PLUS

Při každodenním kontaktu člověka s okolím je nutno řešit otázky hygieny, životního prostředí a jeho čistoty.
Tento problém za vás bez starostí vyřeší mobilní toalety DIXI čistě, rychle a kvalitně. Jsou nezávislé na přípojce 
vody, kanalizace či elektrického proudu, a jsou tedy ihned použitelné pro své účely. Jsou ideálním řešením
pro použití na stavbách, společenských, kulturních i sportovních akcích.

Unikátní kombinace prostoru a komfortu je důvod, proč si zákazníci tuto toaletní 
kabinu tak oblíbili. Nabízí možnost mytí rukou a veškeré příslušenství s tím spojené.

Technická data a výbava:
• šířka 1120 mm
• výška 2250 mm
• hloubka 1220 mm
• hmotnost 87 kg
• fekální tank 265 litrů
• pokročilé odvětrávání
• pisoár pro pány
• zásobník na mýdlo
• zásobník na papírové ubrousky
• umyvadlo se zásobníkem na vodu 

o objemu cca 38 litrů

• držák 2 rolí toaletního papíru
• oboustranný uzamykací 

mechanismus dveří
• označení volno/

obsazeno
• protiskluzová podlaha
• věšák na oděvy

Zvláštní vybavení na přání 
zákazníka:
• LED osvětlení

Toaletní kabina prověřená zákazníky nabízející vše podstatné pohromadě. 
Vyhoví svou výbavou převážné většině všech zákazníků. Jedná se o rozumný 
kompromis výbavy a ceny. Volitelně nabízí možnost dezinfekce rukou.

Technická data a výbava:
• šířka: 110 cm, výška: 225 cm, hloubka: 

110cm, hmotnost: 80 kg
• fekální tank 250 l
• pokročilé odvětrávání
• pisoár pro pány
• držák 2 rolí toaletního papíru
• oboustranný uzamykací 

mechanismus dveří

• protiskluzová podlaha
• věšák na oděvy

Zvláštní vybavení:
• zásobník s dávkovačem 

dezinfekčního prostředku 
na ruce

• jeřábová oka
• LED osvětlení

Mobilní toaleta DIXI BOX

Mobilní toaleta DIXI BOX COMFORT



MOBILNÍ TOALETY

Mobilní toaleta DIXI VIP

Mobilní toaleta DIXI KID

Jedná se o prostorné mobilní WC s výbavou i pro náročnější zákazníky. Vybavena 
je nejen pisoárem pro pány, ale také zásobníkem na desinfekci rukou, která zajistí 
náležitou hygienu. 
Mobilní toaleta je nabízena ve dvou provedeních. Objednat si ji můžete buď 
v provedení siluety pána ve smokingu nebo dámy v elegantní róbě. 
Mobilní toaleta DIXI VIP je velmi světlá, vzdušná a prostorná.

Technická data a výbava:
• šířka 1200 mm
• výška 2340 mm
• hloubka 1200 mm
• hmotnost 108 kg
• zásobník s dávkovačem dezinfekčního 

prostředku na ruce
• fekální tank 225 litrů
• pisoár pro pány
• pokročilé odvětrávání
• držák 2 rolí toaletního papíru
• oboustranný uzamykací 

mechanismus dveří

• označení muži/ženy
• protiskluzová podlaha
• věšák na oděvy

Zvláštní vybavení 
mobilního WC na 
přání zákazníka:
• jeřábová oka
• LED osvětlení

Myslíme i na ty nejmladší zákazníky a proto jsme se rozhodli zařadit do 
sortimentu mobilní toaletu určenou právě pro děti. Své uplatnění nachází 
především na dětských hřištích a společenských akcích, kde se nezapomíná na 
účast dětí. 
Mobilní toaleta DIXI KID je vybavena nejen pisoárem, ale také zásobníkem na 
desinfekci rukou, která zajistí náležitou hygienu. Samozřejmostí ve výbavě této 
mobilní toalety jsou dětské stoličky usnadňující dětem posadit se na dětské 
prkénko nebo postavit se k pisoáru.

Technická data a výbava:
• šířka 1200 mm
• výška 2340 mm
• hloubka 1200 mm
• hmotnost 108 kg
• zásobník s dávkovačem dezinfekčního 

prostředku na ruce
• fekální tank 225 litrů
• pisoár pro kluky
• pokročilé odvětrávání
• držák 2 rolí toaletního papíru
• oboustranný uzamykací 

mechanismus dveří

• označení kluci/holky
• protiskluzová 

podlaha
• věšák na oděvy

Zvláštní vybavení 
mobilního WC na 
přání zákazníka:
• jeřábová oka
• LED osvětlení



MOBILNÍ TOALETY

Součástí pronájmu mobilních toalet je samozřejmě pravidelný, kompletní 
a  kvalitní servis, který zahrnuje dopravu, instalaci, pravidelné vyčištění 
a  dezinfekci kabiny, výměnu a  doplnění biologických a  ostatních náplní 
a toaletního papíru a po skončení akce odvoz. Společnost ADCO&DIXI zajišťuje 
likvidaci odpadních vod ve shodě s ekologickými předpisy a normami.

Servis

Toaletní kabina zvlášť vyvinutá pro handicapované osoby odpovídající jejich 
potřebám na prostor a pohodlí najde své uplatnění především na pořádaných 
kulturních a společenských akcích.

Technická data a výbava:
• šířka 1600 mm
• výška 2200 mm
• hloubka 1600 mm
• hmotnost 125 kg
• fekální tank 150 litrů
• pokročilé odvětrávání
• dveře se zavírací pružinou pro jejich 

zpomalení
• vnitřní pohodlná madla na všech 

stranách
• držák 2 rolí toaletního papíru
• oboustranný uzamykací 

mechanismus dveří

• označení volno/
obsazeno

• protiskluzová 
podlaha

Zvláštní vybavení 
na přání zákazníka:
• zásobník s dávkovačem dezinfekčního 

prostředku na ruce
• LED osvětlení

Mobilní toaleta DIXI HANDICAP

Mobilní WC DIXI MINI je speciálně konstruované pro všechna umístění, bez ohledu 
na to kam si zákazník vzpomene jej postavit a kdy jde hlavně o prostor. DIXI MINI je 
cca o 20% menší než běžné toalety, přestože poskytuje vše, co potřebujete v místech, 
kde záleží na velikosti.

Technická data a výbava:
• šířka 800 mm
• výška 1900 mm
• hloubka 950mm
• hmotnost 55 kg
• fekální tank 100 litrů
• uzamykatelný a vyjímatelný zásobník
• držák 2 rolí toaletního papíru
• odvětrávání
• integrovaný zámek

• ukazatel volno/obsazeno
• 2 kola
• 3 madla pro snadnější 

manipulaci

Zvláštní vybavení na přání 
zákazníka:
• zásobník s dávkovačem dezinfekčního 

prostředku na ruce
• LED osvětlení

Mobilní toaleta DIXI MINI



PRODUKTY PRO HROMADNÉ AKCE

Mobilní pisoár Kros je určený pro pány. Alternuje čtyři 
mobilní toalety. Díky své vysoké objemové kapacitě nesmí 
chybět na žádné velké akci (koncerty, pivní slavnosti).
Rozměr: 110 × 110 × 85 cm.

Mobilní pisoár KROS

Při pořádání hromadných akcí je třeba zajistit ještě další servis a služby pro všechny návštěvníky.
Pro tyto případy vám nabízíme vysokokapacitní mobilní pisoáry, mycí stání a odpadkové koše.

Mezi přednosti této mobilní sprchy patří především její jednoduchost a funkčnost. 
Mobilní sprcha DIXI WATER je vyrobena z vysoce odolného plastu.
Vyniká nejen tím, že je prostornější, ale disponuje také výrazně světlejším 
a vzdušnějším vnitřním prostorem. Přitom však nabízí vše základní co od sprchy 
zákazníci očekávají.
Mobilní sprcha ale příjemně překvapí také svou ergonomií.
Na přání zákazníka lze mobilní sprchu vybavit také jeřábovými oky.

Technická data a výbava:
• šířka 1200 mm
• výška 2340 mm
• hloubka 1200 mm
• hmotnost 108 kg
• sprchová baterie
• zrcadlo
• zásobník s dávkovačem tekutého 

mýdla na ruce
• oboustranný uzamykací mechanismus 

dveří
• označení muži/ženy
• protiskluzová podlaha
• věšák na oděvy a na ručníky

• připojení na vodovod pomocí 
univerzálních zahradních rychlospojek 
nebo pomocí ¾" závitu

• možnost napojení 
na odpadní 
kanalizaci 
s vývodem 
o dimenzi 50 mm.

Zvláštní vybavení 
na přání 
zákazníka:
• jeřábová oka
• LED osvětlení

Mobilní sprcha DIXI WATER

Mobilní umývárna se hodí na akce, kde není v dosahu 
voda a odpad. Má vlastní zásobník na 80 litrů vody, která 
po použití zůstává ve sběrném tanku. Nožní pumpa vody, 
dávkovač tekutého mýdla a držák papírových ručníků 
zajišťují pohodlí a příjemné mytí.
Rozměry: 56 × 51 × 153 cm.
Hmotnost: 25 kg.

Mobilní mycí stání



PRODUKTY PRO HROMADNÉ AKCE

 Antikorový mycí žlab lze instalovat na velké akce, kde je 
však možnost napojení na vodu a odpad. Žlaby se šesti 
kohoutky najdou své uplatnění při masových sportovních 
a kulturních akcích. Napojení na vodu – ¾".

Základní předností nádrže na vodu je zajištění vody i tam, 
kde není k dispozici vhodný zdroj vody. Pro pohodlnou 
manipulaci a usazení na místo určení je nádrž vybavena 
transportním kovovým rámem v pozinkovaném provedení. 
Připojení k mobilním kontejnerům, vodárnám, mycím 
žlabům či sprchám je zajištěno pomocí vývodu s dvěma 1" 
kohouty. Nádrž je určena výhradně pro užitkovou vodu.
Kapacita nádrže je 6.000 litrů.
Dopravu zajišťujeme vozidly s hydraulickou rukou.

Antikorový mycí žlab

Nádrž na vodu o objemu 
6.000 litrů

Odpadkové koše nemohou chybět při konání žádné 
akce, pomohou udržet pořádek. Snadno a rychle 
vyměnitelné náhradní pytle umožňují pořadateli udržet 
prostor akce v čistotě.

Tyto plastové nádrže o objemu 1000 litrů jsou 
pronajímány na dřevěné paletě. Vhodné jsou zejména 
pro kumulaci užitkové vody. Provedení plast s kovovou 
mříží z vnější strany.

Odpadkové koše

Nádrž na vodu o objemu 
1.000 litrů



Kontejnery – kancelář, ubytování, šatna

KONTEJNERY

Samostatné kontejnery (6‚0 × 2‚5 m nebo 3‚0 × 2‚5 m) nebo jejich sestavy slouží jako kanceláře vedení stavby, šatny 
pracovníků, ubytovací jednotky pro zaměstnance, odpočinkové místnosti. Jejich instalací vytvoříme rychlé a kvalitní zařízení 
staveniště.

Zajišťujeme:
pronájem, dopravu na místo, montáž kontejnerů do sestav

Vnitřní vybavení:
1 × elektrické topidlo, 3 × el. zásuvka, okna
s plastovou žaluzií
Technická data:
•  Rozměry: 

šířka: 2438 mm, délka: 6058 mm, výška: 2800 mm
• el. přípojka: 380V/16 A

Kontejner DBK2

Kontejner DBK1

Vnitřní vybavení:
1 × elektrické topidlo, 2 × el. zásuvka, okna
s plastovou žaluzií
Technická data:
•  Rozměry: 

šířka: 2438 mm, délka: 3000 mm, výška: 2800 mm
• el. přípojka: 380V/16 A

Potřebujete po dobu trvání stavby či konání akce vyřešit problém, kam umístit pokladnu, jak vyřešit vrátnici,
kde umístit kancelář, jak vytvořit úschovnu zavazadel, komentátorskou stanici či kam uskladnit materiál?
Není snazší cesta než si pronajmout vhodný kontejner z naší nabídky.



Skladové kontejnery

KONTEJNERY

Technická data:
• šířka: 2438 mm, délka: 6058 mm, výška: 2591 mm

3 000 mm

2 
43

8 m
m

Skladový kontejner – DLK1

Pomocí skladových kontejnerů uchráníte bezpečně svůj majetek. Uzamykatelné vstupní dveře umožňují
ukládání neskladného a objemného materiálu všeho druhu.

Zajišťujeme:
pronájem a dopravu na místo určení

Skladový kontejner – DLK2
Technická data:
• 2438 mm, délka: 3000 mm, výška: 2591 mm

6 058 mm

2 
43

8 m
m



KONTEJNERY

Sanitární kontejnery
Se sanitárními kontejnery lze zajistit vyšší standard hygieny jak na stavbách tak na společenských akcích.
Kontejnery lze kombinovat s fekálními tanky, jestliže není k dispozici připojení na veřejnou kanalizaci.
Nabízeny jsou v různých variantách půdorysů provedení.



Mobilní oplocení výšky 2 metry

Mobilní oplocení neprůhledné

Mobilní oplocení výšky 1 metr

Rozměry: délka 350 cm, výška 200 cm
Průhledné oplocení je tvořeno pevně svařovanou konstrukcí se svářenou drátěnou výplní. Povrch rámu i výplně 
je žárově zinkovaný. K oplocení lze dodat neprůhledné vykrývací plachty pro zabránění pohledu skrz oplocení 
např. na staveništích, kulturních akcích, koncertech apod.

Rozměry: délka 220 cm, výška 200 cm
Neprůhledné oplocení je tvořeno pevně svařovanou konstrukcí s plechovou výplní. Vhodné je zejména pro 
zachycení nečistot především na stavbách nebo pro zabránění pohledu skrz oplocení. Barevné provedení je 
ilustrativní.

Rozměry: délka 350 cm, výška 100 cm
Průhledné oplocení je tvořeno pevně svařovanou konstrukcí se svářenou drátěnou výplní. Povrch rámu i výplně je 
žárově zinkovaný. Tento typ oplocení se používá hlavně jako bariéra pro chodce nebo při sportovních a kulturních 
akcích. Spojuje v sobě vlastnosti oplocení a organizačního dělení davu.

MOBILNÍ OPLOCENÍ
Každá stavba, areál či jiná akce vyžadují řešit otázky ochrany majetku, zabezpečení přístupu a bezpečnosti.
Mobilní oplocení vám je pomůže kompletně vyřešit.



Příslušenství k mobilnímu oplocení
• Nosná patka z recyklátu. 

Rozměry 770 × 250 ×15 mm, váha 25 kg.
• Bezpečnostní spona. Vstupní branka pro pěší.

• Pojezdové kolečko k bráně.
• Vzpěra oplocení.
• Kotvící kolík pro uchycení vzpěry do půdy.

Mobilní kovová chodníková zábrana
Rozměry: délka 250 cm, výška 100 cm
Zábrana má kovové stojny, systém zapojení zábran – háček – očko umožňuje rychlou montáž a demontáž. 
Zábrany jsou vhodné především na stavbách při ohraničení výkopů a dále při sportovních a kulturních akcích.

Mobilní kovová chodníková zábrana
Je určena pro pěší a slouží především k dočasnému přechodu přes výkopy. Přechodové lávky tvoří neoddělitelnou 
součást mobilních chodníkových zábran jako systému ochrany proti pádu do výkopů.
Každá přechodová lávka je vybavena demontovatelným zábradlím na obou jejích stranách. Lze ji tak snadno 
přepravit a při instalaci přenést.

Technické parametry:
• Délka 200 cm
• Šířka 90 cm
• Výška zábradlí 100 cm
• Váha cca 80kg

MOBILNÍ OPLOCENÍ



Kde nás najdete: 
Působíme po celé České republice.  
Podívejte se na www.dixi-wc.cz kde všude máme pobočky.  
Jsme specialisté na mobilní toalety, mobilní oplocení 
a mobilní kontejnery.

sídlo firmy: 
Hvězdova 1716/2b 
140 78  Praha 4 
IČ: 60202262,  
DIČ: CZ60202262

Tel.:  +420 325 615 100 
+420 723 021 565

Fax: +420 325 615 522

e-mail: info@dixi-wc.cz 
www.dixi-wc.cz

ADCO&DIXI spol. s r. o.

Celorepublikové pokrytí Know-howŠpičková kvalita

let

Jsme 22 let v ČR


