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CabbyLoo  
– den bekymmersfria  

husvagnstoaletten. 

Låt latrinrummen  
bli ett minne blott.
Ungefär en kaffekopp absolut ren 
aska, per person och månad, det är 
allt som blir över. Och den luktfria 
och lätthanterliga askan, kan du med 
fördel tömma i rabatten. 

www.cabby.se

by



På 60-talet var vi först med att introducera 
toalettrum i våra husvagnar. Och sedan dess 
har innovationerna avlöst varandra. Cabby-
metoden, golvvärme och ATC är bara några 
exempel där Cabby har lett utvecklingen. 
Och nu kommer den fräschaste nyheten av 
dem alla – förbränningstoaletten CabbyLoo.  

CabbyLoo är en patenterad vattenfri toalett som för- 

bränner avfallet till en steril aska. Luktfri, bakteriefri  

och renad från alla kemiska tillsatser blir askan och 

toalettömningen ett lätthanterligt och rent nöje. 

Beprövad teknik.
Toaletter med CabbyLoo-teknologin, finns redan  

installerade i över 30 000 hus och fritidshus i Sverige  

och Norge. Det är den mest spridda och mest väl- 

provade förbränningstoaletten på marknaden, som  

vi nu vidare-utvecklat för att passa i husvagnen.  

Och från och med modellår 2013 kan du få den 

originalmonterad i din nya Cabby.

Cabby först igen.

• Hygienisk: Allt förbränns till en steril aska.  

Inget behov av tömningsplats och latrin.  

Töm med fördel i rabatten. 

• Hygienartiklar som blöjor, bindor, tamponger  

kan med fördel slängas och förbrännas i CabbyLoo. 

• Miljövänlig: Inga kemikalier, CabbyLoo drivs  

av miljövänlig gas. Allt blir till aska som är luktfri  

och steril, även fri från eventuella medicinrester.  

En person genererar cirka en kaffekopp aska  

per månad. 

• Luktfri: Processen är helt luktfri, tack vare  

den inbyggda platinabelagda katalysatorn.

• Barnsäker: Pågående förbränning bryts direkt  

när locket öppnas.

• Certifieringar: Toaletten är typgodkänd  

enligt ECE R10.03 och är därmed godkänd  

för installation i husvagn och husbil.

• Kompakt: Toaletten är lika kompakt som  

dagens kassettoaletter.

• Ingen vattenanslutning eller avlopp.

• Inget behov av uppvärmt utrymme. Tekniska specifikationer

Sitthöjd 540 mm

Höjd 600 mm

Gasförbrukning: Ca 110 gr/förbränning

Strömtillförsel: 12 V DC/4 Amp


