THE CUBE
De nieuwe modulaire oplossing
voor uw sanitaire behoefte

THE CUBE

EEN KWALITATIEVE UITBREIDING
VOOR ELKE ONDERNEMING

Privé toilet en douche
Tailor made naar uw wensen
Multifunctioneel

Luxe en comfortabel
Natuurlijk en duurzaam
Modern design

THE CUBE

MEER COMFORT VOOR KLANTEN
MINDER ONDERHOUD VOOR U

DE FLEXIBILITEIT VAN THE CUBE

ER IS ALTIJD EEN CUBE
VARIANT DIE BIJ U PAST

THE CUBE
CONSTRUCTIE
EXTERIEUR
The Cube is de oplossing voor uw privé sanitair en van
alle gemakken voorzien. Het moderne uiterlijk is
naar eigen wens samen te stellen en bij de productie
wordt gebruik gemaakt van duurzame materialen.
Bekijk hieronder de verschillende mogelijkheden die
The Cube te bieden heeft:
Foto: uitvoering in Ayous Natural

Afgewerkt met een
duurzame coating in elke
gewenste kleur

Solide basis van
gegalvanisseerd staal
of beton

Voorzien van deurgreep of
klink en uniek slot.
Electronische toegang mogelijk

W
 anden afgewerkt met
duurzaam gecertificeerd
FSC hout

Energie zuinige LED
buitenverlichting

Optie voor met of zonder
oversteek

THE CUBE
AFWERKING
EXTERIEUR
Het uiterlijk van the Cube is afgewerkt met
duurzaam hout. U heeft de keuze uit diverse
houtsoorten, zodat uw Cube perfect aansluit
op elke gewenste locatie.

Foto: uitvoering in Siberisch Lariks Type A

Thermisch Vuren

Siberisch Lariks Type A

Red Cedar

Ayous Natural

Siberische Lariks Type B

THE CUBE

DESIGN VAN BUITEN
TECHNIEK VAN BINNEN

THE CUBE
INTERIEUR
INRICHTING
Bij de inrichting van The Cube wordt gebruik
gemaakt van hoogwaardige materialen die aansluiten
bij de uitstraling van The Cube. Het interieur is
naar eigen inzicht in te richten, hieronder treft u
diverse mogelijkheden die beschikbaar zijn.
Heeft u andere ideeën over de inrichting, onze
experts denken graag met u mee.

Wandcloset van hoogwaardig
materiaal

Planchet en spiegel

Wastafel met warm en koud
water kraan

Bedieningspaneel toilet

Toilet borstel met houder

Toiletpapier houder

THE CUBE
INTERIEUR
INRICHTING
In het interieur van The Cube worden de
gebruikers ‘omarmd’ door de kwaliteit die ze thuis
ook gewend zijn. De hoogwaardige producten
als het wandcloset, de wasbak en de
douchemogelijkheden sluiten aan bij de
vernieuwde eisen voor uw privé sanitair.

Douche- kop en stang met
keramische mengkraan

Anti-slip vloer met afvoer

Lichtschakelaar en
stopcontact

Electrische verwarming (230V)

Afzuiginstallatie

Technische ruimte

THE CUBE CONCEPT

Diverse
mogelijkheden
buitenverichting

Tappunt
schoon
drinkwater

Aansluiting
voor
caravans

Veilige
stalling voor
fietsen

Afwasplaats
met warm water
voorzieing

Oplaadpunt
elektrische
fietsen

WAT ER NOG NIET BESTAAT
MAKEN WE VOOR U!

WIE IS
MSS INTERNATIONAL?
ONTWIKKELAAR EN
PRODUCENT VAN
SANITARE OPLOSSINGEN

VAN PIONIER NAAR
TOONAANGEVEND

VISIE EN STRATEGIE VOOR
EEN POSITIEVE TOEKOMST

Mobile Sanitary Solutions International (MSS-I)
ontwikkelt en produceert 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 wereldwijd.
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 zijn wij uitgegroeid naar 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
internationaal onze positie als marktleider.

Als MSS-International 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.
Om als bedrijf te blijven groeien zijn we altijd aan
het kijken naar wat de markt vraagt. Met de ontwikkeling van ‘The Cube’ hebben we een product
dat aansluit op de grote vraag naar privé sanitair.

WIJ HEBBEN ALTIJD EEN
OPLOSSINGEN VOOR
EXTRA CAPACITEIT IN
SANITAIRE VOORZIENINGEN.
Heeft u een vraag over The Cube of bent u benieuwd wat wij voor u kunnen betekenen?
Neem dan gerust contact met ons op. Wij helpen u graag.

+31 499 577 442
INFO@MSS-INTERNATIONAL.COM

www.mss-international.com

THE CUBE
by MSS International

