
EXTRA SANITAIR CAPACITEIT 
NODIG OP UW CAMPING?

Van Overbeek Sanitair denkt graag met u mee



De Camp Cube is de modulaire oplossing van uw sanitaire behoefte.

Enkele voordelen van de Camp Cube zijn:
Privé sanitair

Naar wens en behoefte vorm te geven

Multifunctionele voorzieningen

Gericht op luxe en comfort

Geproduceerd met natuurlijke en duurzame 
materialen

Modern design



Exterieur

CAMP CUBE B2



Afwerking coating

Deurgreep en slot

Basis van gegalvaniseerd 

staal of beton
Wanden afgewerkt

met hout

afwerking
antraciet  
plaatmateriaal

CAMP CUBE B2



Afgewerkt met een duurzame coating waarvan de kleur 
naar wens is aan te passen

- Basis van gegalvaniseerd staal of beton

- Antislip vloercoating

- Makkelijk schoon te houden

- Keuze wel/geen oversteek

- Onzichtbare aansluitingen
Zonder oversteek

Met oversteek

CAMP CUBE



Wanden afgewerkt in hout.

Diverse houtsoorten mogelijk.

Enkele voorbeelden:

CAMP CUBE

Rhombus Red Cedar Ayous Natural Siberisch Lariks

Thermisch Vuren Tripel Siberisch Lariks 
Fijnbezaagd



Deurgreep en slot

Diverse opties mogelijk o.a.

- Elektronische toegang
- Deurgreep of klink
- Uniek slot per Camp Cube

CAMP CUBE



• Douche
• Toilet
• Wasbak

*Variaties mogelijk:
Indeling en afmetingen naar wens 
en behoefte  af te stemmen.

Interieur

Mogelijke variaties Camp Cube 

CAMP CUBE



- Wandcloset 

- Makkelijk schoon te houden

- Hoogwaardig materiaal 
gebruikt

CAMP CUBE



- Warm en koud water kraan 

- Wastafel planchet

- Spiegel

CAMP CUBE



Afwerking douche

CAMP CUBE



WC accessoires

Mogelijkheden voor:
• Toiletpapier houder
• Toiletborstel
• Bedieningspaneel toilet

CAMP CUBE



Technische details

• Lichtschakelaar, incl. stopcontact
• Verwarming op elektriciteit (230V)
• Afzuiginstallatie
• Doorstroomtoestel of boiler op 

elektriciteit of gas 

CAMP CUBE



DIVERSE VOORBEELDEN
TER UITBREIDING VAN 

UW SANITAIR

CAMP CUBE



CAMP CUBE B2.1



CAMP CUBE B4



CAMP CUBE BW

Diverse mogelijkheden 
uitbreiding bijv.:
- Laadpunt elektrische fiets
- Aansluitingen voor caravans
- Fietsenstalling
- Afwasplaats met warm water
- Watertappunt

Diverse mogelijkheden 
buitenverlichting



LEVERANCIER VAN  
SANITAIRE OPLOSSINGEN

VAN PIONIER NAAR  
TOONAANGEVEND IN DE
MARKT

VISIE EN STRATEGIE VOOR  
EEN POSITIEVE TOEKOMST

WIE IS VAN OVERBEEK?

Van Overbeek Sanitair levert sanitaire 
oplossingen op plaatsen waar tijdelijk of 
permanent behoefte is aan extra 
capaciteit. Wij zijn gespecialiseerd in de  
ontwikkeling en productie van sanitaire 
voorzieningen op elke locatie in 
Nederland of daarbuiten.

Onze producten zijn dusdanig 
ontwikkeld dat ze eenvoudig op locatie 
geplaatst kunnen worden. Kleine of 
grote capaciteit, onze specialisten 
bekijken met u wat de beste oplossing
is.

Sinds de start in 1987 zijn wij 
uitgegroeid tot één van Europa’s 
belangrijkste leverancier en 
ontwikkelaar van sanitaire oplossingen 
voor elke situatie. 

Het in eigen huis ontwikkelen én 
produceren van producten garandeert 
dat de specifieke kennis en ervaring 
gewaarborgd wordt in alle producten en 
diensten. Zo blijven wij ons 
onderscheiden in de markt op het 
gebied van kwaliteit, betrouwbaarheid, 
duurzaamheid en behouden we 
nationaal en internationaal onze positie 
als marktleider. 

Als van Overbeek Sanitair zijn we ons 
bewust van de altijd veranderende 
wensen en behoeften van onze 
afnemers en de eindgebruikers. Om 
hieraan te blijven voldoen zijn 
innovatieve ontwikkelingen van groot 
belang. 

Onze kleur is sinds onze oprichting 
groen. Hiermee dragen we uit ook in de 
toekomst groen te willen zijn voor 
onszelf en onze omgeving. Dat wij 
maatschappelijk verantwoord 
ondernemen hoog in het vaandel 
hebben staan, is op verschillende 
gebieden terug te vinden.  

CAMP CUBE



Heeft u een vraag over een van onze producten of 

bent u  benieuwd wat wij voor u kunnen

betekenen?

Neem dan gerust contact met ons op. 
Wij staan u graag te woord.

www.van-overbeek.nl

+31 (0)499 - 571 910

Sander de Haas 

S.de.haas@van-overbeek.nl

VRAGEN
STAAT VRIJ!

http://www.van-overbeek.nl/

