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De «NOVO» onderscheidt zich door een modern design in 
combinatie met een uiterst robuuste en functionele constructie.
 
De zakjesdispensers aan de zijkant kunnen naar wens 
worden gevuld met 200 of 250mm brede zakjes. 

Meer dan dertig jaar ervaring in het vervaardigen van honden-
toiletten garanderen een uitstekend product. Absoluut bestand 
tegen corrosie, zeer eenvoudig te onderhouden en een veilige 
toepassing voor hondenbezitters zijn vanzelfsprekend.
 
«NOVO» Ontwikkeld met en voor onze klanten!

 Hondentoilet NOVO

«NOVO» – een kwaliteitsproduct van de uitvinder van het hondentoilet

Optioneel: Inwerpklep om geur-  
overlast te voorkomen.

Optioneel: Inwerpbeperking om mis-
bruik als afvalbak te voorkomen.
Ook met inwerpklap leverbaar.

Robidog-kwaliteit: 
Verstevigingen aan 
onderkant.
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Vrijstaand model
De «NOVO» voert zijn taak betrouwbaar uit, ook op 
afgelegen locaties die slechts zelden worden onder-
houden. Twee geïntegreerde blokzakjesdispensers,
met in het totaal 800 zakjes en een vulvolume van 
47 liter staan hiervoor garant.
Met de optioneel verkrijgbare accessoires kan op 
ieder moment worden gereageerd op individuele 
wensen.
     Artikelnr. 1002-10

Wandmodel
Het wandmodel is in technisch opzicht grotendeels 
gelijk aan het vrijstaande model, maar heeft een 
naar voren draaibaar deksel. Hij wordt gebruikt in si-
tuaties waarin reeds een geschikte bevestigingsmo-
gelijkheid op gebruikshoogte aanwezig is, b.v. aan 
wand, buis of lantaarnpaal.
     Artikelnr. 1012-10

Verbruiksmateriaal
Blok à 100 hondenpoepzakjes bruin Artikelnr.  1204-00
200mm breed
Blok à 100 hondenpoepzakjes oranje   Artikelnr.  1204-01 
200mm breed

Blok à 100 hondenpoepzakjes bruin  Artikelnr.  1214-00 
250mm breed
Blok à 100 hondenpoepzakjes rood Artikelnr.  1214-02 
250mm breed

Rol à 10 speciale afvalzakken   Artikelnr. 1201-09 
Rol à 10 speciale afvalzakken met trekband  Artikelnr. 1251-09

Producten op maat
Het hondentoilet  «NOVO» leveren wij desgewenst 
ook in individuele kleurvarianten met speciale opdruk.

Hondentoilet «NOVO»

Materialen

Bak van 3mm dik aluminium met  
poedercoating

Montagemiddelen van RVS

Alle onderdelen zijn volledig corrosie- 
bestendig

Kleuren

Leverbaar af magazijn: RAL 6018 (geelgroen)

Individuele uitvoeringen op aanvraag

Afmetingen (h x b x d)

Vrijstaand model: 950 × 437 × 300mm

Wandmodel: 653 × 437 × 345mm

Techniek

Optimale toegang voor het bijvullen van de 
hondenpoepzakjes en het wisselen van de 

afvalzak dankzij het 180° draaibare deksel.

Zakjes eenvoudig bij te vullen zonder de 
afvalzak te verwijderen.

Verschillende bevestigingsmogelijkheden.

Diverse accessoires leverbaar.

Uitstekende waardevastheid omdat alleen
corrosiebestendige materialen worden 
gebruikt.

Optionele accessoires

Inwerpklep   Artikelnr. 1309-00

Inwerpreductie Artikelnr. 1310-10

Inwerpklep bij 1310-10  Artikelnr. 1311-00

Montagemiddelen vrijstaand model

Betonsokkel met paal  Artikelnr. 1101-00

Gietsokkel    Artikelnr. 1102-00

Sokkel voor   Artikelnr. 1103-00 
harde bodems

Staander voor   Artikelnr. 1109-00  
bodemhulzen

Montagemiddelen wandmodel

Paalbevestiging  Artikelnr. 1121-00 
ø 40 – 60mm

Lantaarnpaalbevesti- Artikelnr. 1122-00 
ging vanaf ø 110mm

Wandbevestiging  Artikelnr. 1123-00


