2013

2013 е годината, в която

EKOTOI празнува
дванадесетия си рожден
ден. Числото 12 е често
украсено с негативен
нюанс, но то крие в себе си
неподозирана символика:
12 са олимпийските богове,
12 са и Христовите апостоли, 12 месеца има в
една календарна година.

През 2013 EKOTOI отново
доказа, че е водеща
компания в България в
отдаването под наем,
продажбата и извършването
на сервизна дейност на
мобилни химически тоалетни,
мобилна санитарна техника,
мобилни огради, постоянни
огради и портали, агрегати.

Със своите 5 офиса в
Бургас, София, Пловдив,
Варна и Русе, фирмата
обхваща територията на
цялата страна, за да бъде

В широката продуктова
гама, своето място заемат
висококачествените и
сигурни стационарни огради
и портали, изработени от
холандската фирма Heras.

EKOTOI участва активно
при провеждането на найразлични събития (концерти,
спортни мероприятия,
търговски изложения,
семинари и др.) Фирмата
предлага всичко необходимо
за оборудването на временни
строителни обекти, полеви
бази, летни и зимни обекти
без канализационна връзка.
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През динамичната 2013
EKOTOI беше част от
най-големите и популярни
събития за годината, като
Откритото Европейско
първенство по биатлон в
Банско, Световната купа по
голф край нос Калиакра,
изложението Бата Агро,
концертите на Депеш Мод,
Бон Джоуви, Дийп Пърпъл,
Роджър Уотърс, фестивалите
Спирит ъф Бургас, Солар
Съмър, Градина фест,
Созопол фест и още много,
много други.

През изминалата година
фирмата беше и спонсор на
редица малки и големи
мероприятия.

Иновациите винаги са били
приоритет за EKOTOI. През
2013 продуктовият
асортимент се увеличи с
още две модерни
попълнения – чисто нови
луксозни санитарни
контейнери VIP Premium Line
и тоалетни кабини DIXI+.

В края на годината фирмата
закупи изцяло със собствени
средства първата си база.
Научете повече за дейността
на EKOTOI през 2013…

РЕФЕРЕНЦИИ И СЕРТИФИКАТИ
В началото на 2013 година
EKOTOI получи
сертификат, удостоверяващ,
че фирмата отговаря на
строгите критерии на
холандската фирма Heras
за компетентност във
връзка с продуктите и
качеството на монтаж,
професионална компетентност,
обучение и гаранции.
Heras е най-голямата
европейска компания за
огради и периметрова
охрана, а EKOTOI е неин
официален представител
за България.
Община Варна
ОП „Спорт за
всички” и
Община Шабла
също дадоха
положителна
оценка от
съвместната си
работа с
фирмата.

ИНОВАЦИИ

EKOTOI е фирма, която
държи на иновациите и
всяка година въвежда
висококачествени продукти,
които поставят нови стандарти
в бизнеса. За най-изискания
вкус на световноизвестни
звезди като актьорите
Силвестър Сталоун, Уесли
Снайпс, Джейсън Стейтъм,
изпълнителите Села Сю, Бон
Джоуви и Депеш Мод, бяха
разработени луксозни
санитарни контейнери
VIP Premium Line.

ЗИ
МА
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През февруари водещото
строително дружество
„Трансстрой Варна” АД
издаде референция на
EKOTOI като доказателство
за добра съвместна работа.

3

Просторният интериор
предлага максимална
свобода на движение.
Интегрираното осветление
в тавана с халогенни
светлини и дискретната
музика за фон подчертават
стилната атмосфера.
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Новата мобилна тоалетна
DIXI+ e друга иновация,
която EKOTOI въведе през
2013 г. Кабинката е
по-модерната версия на
химическата тоалетна DIXI,
която вече над 30 г. намира
приложение както на
строителната площадка,
така и на малки и големи
мероприятия. Направена от
издръжлива пластмаса,
DIXI+ може да се използва
навсякъде, където липсва
канализационна връзка,
като гарантира стабилност
и устойчивост.
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DIXI+ за

Туристически
информационен
център - Тетевен
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Предимства на DIXI+
● Значително по-голямо

вътрешно пространство.
● Нов модерен дизайн,
осигуряващ място за реклама.
● По-голямо удобство за
потребителите, благодарение
на ергономичния дизайн.

DIXI+ със специално разработен
дизайн за Туристически
информационен център - Тетевен

МЕБЕЛИ ПОД НАЕМ И ЗА ПРОДАЖБА

От началото на 2013 г.
EKOTOI и Hartnagel
Handles GmbH започнаха
съвместна работа. Немската
фирма, производител на
висококачествени мебели,
е основана през 1977 г. Тя е
водеща в Европа и вече
повече от 35 години изработва
мебели както от дърво, така
и от метал. До момента са
обзаведени над 1 милион
контейнера с продуктите на
Hartnagel, благодарение на
сътрудничеството ѝ с редица
партньори от страните на
Стария континент.
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EKOTOI е официален
представител на Hartnagel
за България. Можете да
наемете или закупите от
богатия асортимент от
мебели (бюра, чекмеджета,
шкафове, пейки и още
много други мебели),
подходящи за обзавеждане
и оборудване на Вашите
контейнери, офиси,
съблекални и битови стаи.
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ОТКРИТО ЕВРОПЕЙСКО
ПЪРВЕНСТВО ПО БИАТЛОН 2013

От 18 до 26 февруари 2013
г. Банско беше домакин на
Открито европейско
първенство по биатлон.
На стадион „Бъндерица”
беше поставена санитарна
VIP каравана от EKOTOI.
Фирмата се погрижи и за
качественото обслужване
на мобилните химически
тоалетни, разположени
на терена.

VIP караваната въплъщава
лукс на колела, съчетавайки
в едно комфорт и иновативни
технологии. Изградена е с
водоспестяваща система,
като се грижи едновременно
за Вашите средства и
околната среда.
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В надпреварата взеха
участие близо 400
състезатели от 35 държави.
България се включи с
пълна квота състезатели общо 24 – 12 мъже и 12 жени.
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По време на състезанието
бяха раздадени общо 14
комплекта медали.
Биатлонистите се бориха в
пет дисциплини индивидуално, спринт,
преследване, смесена
щафета и щафета.
Бронзов медал за България
спечели Краси Анев в
индивидуалната дисциплина
на 20 км за мъже.
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На 19 май се проведе
детско състезание по
риболов край езеро в
лесопарк „Липник”, Русе.
EKOTOI беше спонсор на
събитието, за което
получи грамота.
Целта на събитието беше
отбелязване на Деня на
победата и Деня на Европа,
както и популяризиране на
спортния риболов сред
децата, приобщаването им
към идеята да опазим чисти
горите и водите на България
и насърчаването им да са
по-често сред природата.

Община Силистра, с която
фирмата работи от 4
години, обяви EKOTOI за
надеждна и професионално
работеща фирма съгласно
съществуващите нормативни
документи и европейски
изисквания в сферата на
отдаването под наем и
обслужването на химически
тоалетни и съоръжения.

МЕРОПРИЯТИЯ

В рамките само на една
седмица, фирма EKOTOI се
озова в центъра на найпопулярните събития за
май месец.
Първото от тях се проведе
в деня на изборите - 12 май,
когато около 30 000 души
се отправиха към стадион
„Локомотив”, за да се
насладят на любимото си
британско трио Депеш Мод.
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След близо седем години,
българските меломани
имаха възможността да
видят Дейв Геън, Мартин
Гор и Анди Флетчър отново
на живо. Концертът беше част
от турнето, на което една от
най-успешните групи в
историята представи
последния си тринадесети
студиен албум „Delta
Machine”, който излезе през
пролетта, като продължение
на „Sounds of the
Universe” от 2009 г.
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Само ден по-късно, на 13
май, стартира четвъртото
издание на най-голямото
изложение за земеделска
техника на Балканите –
БАТА АГРО 2013.

Освен стандартните
кабини Toi Fresh и DIXI,
EKOTOI предостави
специализирана тоалетна
кабина Toi Cap, пригодена
за хора в неравностойно
положение, както и найлуксозната мобилна
кабина в света High Tech II.
На разположение на
британските звезди бяха и
VIP каравана и душ
контейнер. За улеснения
достъп до стадиона се
погрижи четиригейтово
съоръжение, което е
необходимост за всяко едно
мащабно мероприятие.

Петдневното събитие се
проведе на летище Стара
Загора с участието на 193
фирми изложители,
разположени на 41 129 кв. м.
Мотото на събитието „Още
по-голямо, още по-модерно”
беше в пълен синхрон със
значимостта на този
интернационален земеделски
форум, на който отново
присъстваше четиригейтово
съоръжение, както и
електрически генератори,
предоставени от EKOTOI.

За посетителите бяха
поставени тоалетни кабини
Toi Fresh и Toi Flush и мобилни
полеви умивалници Duo, а
оградните заграждения, тип
„за тълпа”, обособиха
района на изложението.
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На 14 май хора от цялата
страна се събраха на
националния стадион „Васил
Левски”, за да присъстват
на дългоочаквания концерт
на Бон Джоуви в София.
Безспорно новият сценичен
дизайн на групата предизвика
фурор сред близо 50хилядната публика, която
имаше честта първа да
види гигантската сцена-кола.
Бандата от Ню Джърси
започна европейската част
на тура си в София и
затова кръсти движещия се
ретро автомобил на името
на българската столица.

Придвижването на
многобройната публика на
събитието, организирано от
Болкън Ентъртейнмънт,
беше улеснено с помощта
на четиригейтови
съоръжения, както и на
мобилни решетъчни
огради, тип „М200”, тип „за
тълпа” и мобилна плътна
ограда, тип „City Fence”.

Първият турнир от подобен
ранг, организиран в Източна
Европа, използва богатия
асортимент от контейнери
на EKOTOI – складов и
офис контейнери, контейнер
тип каса, санитарни WC
контейнери, както и
луксозен санитарен VIP
контейнер, който за първи
път беше представен в
От 16 до 19 май
България, за да осигури
България стана за
високия стандарт на
пръв път домакин
събитията от този калибър.
на Световната купа по
голф. Комплекс „Тракийски Луксозните тоалетни кабини
Toi Flush и VIP тоалетни
скали” край нос Калиакра
кабини High Tech II също
беше локацията на 48-ото
допринесоха за елегантната
издание на престижната
визия на мероприятието.
международна надпревара,
в която 24 от най-добрите
състезатели в света
High Tech II
премериха своите умения.
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Отдадените под
наем офис
контейнер и VIP
каравана бяха
оборудвани с резервоари за
чиста вода и мебели,
предоставени от немската
фирма Hartnagel Handles
GmbH. Комфорта и
спокойствието на
почитателите на Бон Джоуви
бяха гарантирани със
стандартните тоалетни
кабини Toi Fresh и DIXI и
със специализираната
тоалетна кабина Toi Cap.

На 3 юни легендарните
Deep Purple изнесоха
концерт в Пловдив. На
стадиона на пловдивските
„канарчета“ бяха поставени
стандартни тоалетни кабини
Toi Fresh и DIXI, както и LUX
санитарно ремарке, които
осигуриха комфорта на над
10-хилядната публика.
На разположение на
организаторите и групата,
продала над 100 милиона
албума по целия свят, бяха
офис контейнери и мебели
с немско качество,
изработени от Hartnagel.
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EKOTOI реновира Бункера в Бургас

Фирмата обнови изцяло
стария военен бункер,
построен през 1943 г. от
немските войски, като
защитно съоръжение от
евентуално съветско
нападение. Днес Бункерът
е повод за усмивки на
бургазлии и гостите на
града. Те имат възможността
както да се насладят на
панорамната гледка от
площадката му към морето,
така и да се порадват на
цветовете на двете лица на
клоуна, изрисуван върху
стените на зданието.

EKOTOI предостави
генератор за ел. енергия
GEKO и стандартни
тоалетни кaбини DIXI за 35дневното турне The Voice
of Summer Tour.
To премина през осем града
и успя да зарадва феновете
на Графа, Ъпсурт, Криско,
Михаела Филева, Били
Хлапето, Venzy, диджей
Дончо, Lexus, Рафи и
балет „Нова", при това
напълно безплатно.

Бункерът преди
реновирането

Бункерът след
реновирането

Проектът за новата визия
на съоръжението е на
главния художник на
общината Николай Дубаров,
а с реновирането и
поддръжката му се залови
EKOTOI с идеята за един
по-усмихнат град. Лявата
страна на Бункера изобразява
тъжното лице на клоуна,
докато дясната показва
неговата усмихната половина.
Независимо от коя страна
ще погледнете някогашното
военно съоръжение, едно е
сигурно – сега то събужда
доброто настроение.
И тази година
EKOTOI се погрижи
за комфорта и
удобството на
гостите на плажния фест.
За тях бяха осигурени
тоалетни кабини DIXI,
мобилни решетъчни
огради, тип „М200” и
мобилни заграждения, тип
„за тълпа”, както и контейнер,
тип „будка за охрана”.

След двугодишния си успех,
Sozopol Fest се завърна
с пълна сила, макар и в помалки мащаби. Събитието
се проведе на 5 и 6 юли,
като почитателите на хаус,
соул и фънк музиката се
радваха на спиращи дъха
изгреви и прекрасната
атмосфера на бар La Mouche,
къмпинг Златна рибка.
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За четвъртото
издание на фестивала
Sofia Rocks, който се
проведе на 26 юли на
националния стадион
„Васил Левски”, EKOTOI
осигури мобилни химически
тоалетни Toi Fresh, офис
контейнери, както и
мобилни огради „М200” и
тип „за тълпа”.

За разлика от
3-дневните си
„предшественици”,
Spirit of Burgas
2013 се проведе в рамките
на един уикенд (27 и 28 юли),
като гостите на най-мащабния
български фестивал имаха
удоволствието да чуят
любимите си изпълнители
на три сцени – главната
сцена, която в малките
часове се превръщаше в
Solar сцена, рок сцената
Jack Daniel’s и На тъмно
Freestyle сцената.
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Близо седмица преди
провеждането на самото
събитие, фирма EKOTOI се
погрижи да осигури
химически тоалетни,
оградни съоръжения,
резервоари за чиста и
отпадна вода, контейнери,
както и мебели за тях. За
удобството на гостите на
фестивалното градче на
Централния плаж бяха
поставени стандартни
тоалетни кабини Toi Fresh,
специализирани тоалетни
кабини Toi Cap, мобилни
писоари с четири гнезда
DIXI Kross и мобилни
полеви умивалници Duo.

В бакстейджа бяха доставени
луксозен санитарен
контейнер VIP Premium
Line, санитарни контейнери
мъже/жени, складов
контейнер и офис
контейнери за организаторите
на фестивала. Контейнер,
тип „каса” пък беше
поставен в близост до
четирите пропускателни
входа, отново осигурени
от EKOTOI.
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събитие за електронна
музика стартира у нас на 26
юли и продължи пет
последователни уикенда.
На плажния клуб Cacao
Beach в Слънчев бряг беше
специално изградена сцена
във формата на крило на
кайт сърф. Тя посрещна
над 20 световноизвестни
артисти, които направиха
Solar Summer Festival 2013
едно невероятно изживяване.

Първият Gradina Fest
зарадва феновете на черната
музика у нас, които имаха
възможността да чуят и
видят на живо някои от найлюбимите си изпълнители,
сред които Ъпсурт и балет
Нова, Goodslav, Dim4ou &
F.O. и G-style. Един от
създателите на най-голямото
лятно хип-хоп събитие в
страната - Spens, както и
световните шампиони по
бийтбокс Skiller и Pe4enkata,
също бяха сред качилите се
на специално изградената
сцена, която беше захранена от 100 kW генератор,
предоставен от EKOTOI.

За комфорта и безопасността
на всички присъстващи се
погрижи EKOTOI. За тях
бяха осигурени стандартни
тоалетни кабини Toi Fresh и
DIXI, осветени допълнително
със светлинен кабел. На
разположение бяха и
полеви мивки DUO, a
специално за звездите на
събитието беше поставена
VIP тоалетна кабина High
Tech II. Мобилните платна,
тип „за тълпа” и мобилните
решетъчни огради „М200”,
спомогнаха за ограждането
на фест зоната.

Фест зоната беше обособена
чрез мобилна ограда, тип
„за тълпа” и мобилна
решетъчна ограда, тип
„М200”, както и посредством
мобилна плътна ограда, тип
„City Fence”. За комфорта на
През август започна
посетилите бяха поставени
заснемането на третата
мобилни тоалетни кабини
част на холивудския екшън
Toi Fresh, а билети за
“Непобедимите”. За
събитието можеха да се
целта на варненската
закупят от контейнера, тип
корабостроителница „Булярд”
„каса”, намиращ се в
бяха доставени химически
непосредствена близост до
тоалетни Toi Flush, полеви
домакина на Gradina Fest мивки Duo, както и санитарна
Sentosa Beach Bar.
VIP каравана. За успешното
протичане на филмовите
дни на разположение на
снимачния екип бяха офис
контейнери, а складовите
контейнери и резервоарите
за вода бяха взривени по
време на снимки.
Очаква се третата част на
екшъна да бъде още помащабна. На голям екран
филмът ще излезе
през август.
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Оподготовка за гладкото
Т
Я
Лпротичане на най-мащабното
рок шоу в света – „Стената“
(The Wall) стартира седмица
преди самия концерт. Като
неизменна част при
организирането на мащабни
събития, EKOTOI отново се
погрижи за комфорта и
сигурността на няколко
поколения фенове.

Мобилните огради, тип „за
тълпа“ и „М200“, както и
мобилната плътна ограда
„City Fence” бяха монтирани
на национален стадион
„Васил Левски“, а за
удобството на феновете на
рок музиката бяха поставени
химически тоалетни
кабини Toi Fresh.

EKOTOI – Генерален
спонсор на Световната
купа по стандартни танци
За първи път България
стана домакин на Световната
купа по стандартни танци,
която се проведе успоредно
с 28-ия Международен
Coca-Cola Happy Energy Tour
турнир по спортни танци
„Купа Бургас“ 2013 на
партито, което никога не
Петдневен медитационен
31
август
и
1
септември.
свършва, профуча за
курс с Лама Оле Нидал се
четвърта
поредна година
проведе в Ретрит център
през шест български града:
Виница в края на август.
Велико Търново, Русе,
За провеждането на
Варна, Бургас, Пловдив и
мероприятието EKOTOI
София. За удобството на
осигури допълнителна
запалените меломани
електрическа мощност чрез
EKOTOI отново осигури
150 kW ел. генератор, а
стандартни еко тоалетни
резервоарите за чиста и
След като през 1991 г. в
Toi Fresh, а за безопасността
отпадна вода, както и тези
Бургас се проведе
им - мобилни огради, тип
за гориво бяха от първа
Европейската купа по
„за тълпа“ и мобилни
необходимост за събитието. латиноамерикански танци,
решетъчни огради „М200“,
Като безспорен лидер в
сега с помощта на
както и мобилна плътна
отдаването под наем на
организаторите КСТ „Бургас
ограда „City Fence“.
мобилна санитарна техника,
1975“, община Бургас и
фирмата се погрижи и за
БФСТ, черноморският град
удобството на над 1 200
се превърна в столица на
души присъствали на курса. изящното танцово изкуство.
За тях бяха доставени
И тази година събитието се
луксозни тоалетни кабини
осъществи с подкрепата на
Hi-Tech II и санитарни душ
EKOTOI и по традиция под
и WC контейнери, както и
патронажа на кмета на
складови контейнери.
Бургас – Димитър Николов.
12

РЕФЕРЕНЦИИ

ЕСЕ
Н2

013

Морска гара - Бургас
Първото пътническо
пристанище в Бургас беше
тържествено открито
на 4 октомври.
Изграждането на Морска
гара – Бургас започна през
март, като част от
мащабния проект „Супер
Бургас – зона за обществен
достъп“. Застроена беше
площ от 2 700 кв.м., а до
началото на летния сезон
през 2014 г. ще бъде
построен още един терминал
за администрацията.
Сградата е разположена по
дължината на кея на 18 м
от морето и се състои
от три модула.

Предвидено е отварянето
на общо 6 входа и изхода
към Морската градина, а
самата гара ще се свързва
с останалата част от
територията на терминала
чрез новопостроена улица.

Първият круизен кораб
“Celebrity Constillation”
пристигна от Истанбул ден
след откриването. От него
слязоха 2 000 пасажери и
1 500 души екипаж, а
годишният капацитет на
гарата е 100 000 човека. За
безопасното и сигурно
преминаване на всички,
EKOTOI предостави
мобилна ограда, тип „за
тълпа“ и мобилна
решетъчна ограда „М200“.
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ФИРМЕНО ОБУЧЕНИЕ
В целите на дружеството е
Фирма EKOTOI е
сертифицирана по стандарт заложено веднъж годишно
да се провежда и
БДС EN ISO 9001:2008,
който доказва възможността тиймбилдинг на служителите.
Целта на тези обучения е
ѝ да предоставя услуга с
осъзнаването, че всеки
постоянно високо качество,
служител допринася със
съответстваща на
своята дейност за имиджа
изискванията на клиента и
на законовите изисквания. на фирмата и за изпълнението
на целите по качество.
Ефикасното прилагане и
непрекъснато подобряване
на системата за управление
на качеството (СУК) цели
повишаване на
удовлетвореността на
клиентите и стабилност на
фирмата на пазара.

Световен ден
на тоалетната
2013 е годината, в която

19 ноември е Световният
ден на тоалетната. Чества
се от 2002 г. съгласно
решение, взето на Първата
международна конференция
на Световната организация
на тоалетните в Сингапур.
Денят е иницииран, за да
се подтикнат правителствата
към своевременни действия
с проблемите, съпътстващи
липсата на нормални
хигиенни условия, както и
за да се разпространи
информация до възможно
най-широка аудитория.
14

ООН призна 19 ноември за
официален Световен ден
на тоалетната.
Той е важен ден в нашия
календар, защото насочва
вниманието ни към
сериозни глобални
проблеми – липсата на
чиста вода и нормални
санитарно-хигиенни условия,
които водят след себе си
болести и зарази,
причиняващи смъртта на
хиляди хора по света,
замърсяват околната среда
и не на последно място
лишават хората от
достойнство и равенство.
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Семинарът през 2013 г. се
проведе в Гранд хотел
Поморие, където екипът от
петте офиса в страната
имаше възможност да обсъди
търговския процес и
продуктите, които фирмата
предлага. Акцент беше
поставен и върху качеството
на услугата по време на
мащабни мероприятия,
които често страдат от
недостатъчен брой наети
мобилни тоалетни.
Обучението мотивира
служителите на EKOTOI да
работят още по-усърдно.

От 1992 г. Никулден се
чества като Ден на град
Бургас. Част от тържествената
атмосфера беше специално
монтирана 8-метрова графити
стена до сградата на
Общината, която креативните
момчета от Me Click
изрисуваха. EKOTOI осигури
мобилна решетъчна ограда
„М200”, която младежите
използваха за уникалната
си творба на рибарска
тематика. На три локации
бяха поставени мобилни
огради „тип за тълпа“, които
да улеснят достъпа на
гостите и жителите на
града, за които беше
приготвен рибен курбан.

ЕСЕ
Н
201
Бежански лагер-Харманли
3
В началото на декември в

центъра за временно
настаняване на чужденци в
Харманли бяха поставени
30 химически тоалетни, 2 от
които бяха безвъзмездно
предоставени от EKOTOI.
От огромно значение за
здравето, достойнството и
дори оцеляването на
хората в бежанските лагери
са осигуряването на чиста
вода и нормални санитарнохигиенни условия. EKOTOI
има пълната готовност да
реагира в кризисни ситуации
и да изгради временен
полеви лагер от А до Я,
като предостави под наем
или за продажба
всичко необходимо.

● Мобилни заграждения

● Контейнери за живеене, оборудвани с
двуетажни метални легла, матраци и гардероби

● Дизелови генератори за ел. ток

● Мобилни химически тоалетни, писоари и мивки

● Резервоари за чиста и отпадна вода
● Санитарни WC и душ контейнери

EKOTOI С НОВА БАЗА

Фирмата закупи първата си
база изцяло със собствени
средства. Тя се намира в
София и е абсолютно
завършена. Разположена
на площ от 6,5 дка, новата
база е своеобразен коледен
подарък за фирмата, защото
ще осигури както отделно
хале за автомобилите
и ремонтен център,
така и офиси за
административния персонал.
Управителят на EKOTOI,
Стефан Петров, разкри, че
в бюджета за 2014 г. е
заложено закупуването на 4
нови асенизационни
автомобила за извършване
на сервизна дейност.

През 2014 година се
предвижда и подготовка на
документацията за строежа
на друга още по-голяма
база в Бургас, където се
намира и централният
офис. Теренът е с площ
14 дка и е собственост на
EKOTOI. Проектът, който
ще се реализира през
2015 г., е изготвен по
образец от немска база и
ще бъде направен едно към
едно с нея, като ще включва
дори и фитнес зала за
персонала на фирмата.

Нека 2014 г. донесе
още повече
здраве и успехи!
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Офис Бургас
ул. Цар Петър № 17, ет. 2
тел/факс: 056 844 137
моб: 0896 896 306
ekotoi@ekotoi.bg
Офис София
гр. Банкя, ул. Банско шосе № 15
тел/факс: 02 953 1626
моб: 0896 896 300
sofia@ekotoi.bg
Офис Пловдив
ул. Стефан Веркович № 3, ет. 1 офис 5
тел/факс: 032 629 862
моб: 0898 639 988
plovdiv@ekotoi.bg
Офис Варна
ЗПЗ 9009, База на ТСК, ет. 3
тел/факс: 052 740 186
моб: 0896 896 331
varna@ekotoi.bg
Офис Русе
Източна пром. зона, до РСК,
база “Стройтехника Манев”
тел/факс: 082 844 352
моб: 0896 896 336
ruse@ekotoi.bg

