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В групата на TOI TOI & DIXI

EK

В момента TOI TOI & DIXI разполага с над 220 000 работещи кабини, над 2 200 специализирани автомобила за почистване на
химически тоалетни, персонал 2 500 души и офиси в над 40 държави по света.
EKOTOI е дъщерна фирма на немския холдинг ADCO Umweltdienste Holding GmbH, Германия. Фирма EKOTOI започва дейността си в
България през 2001 г., а през 2005 г. влиза в групата на TOI TOI & DIXI.
EKOTOI е водеща компания в България в отдаването под наем, продажбата и извършването на сервизна дейност на мобилни химически тоалетни, WC – и душ-контейнери, мобилни строителни огради. До момента имаме офиси и бази в София, Пловдив, Варна,
Бургас и Русе и покриваме цялата територия на Република България.
Наши клиенти са над 2 500 български и чуждестранни строителни фирми, общини, фирми от развлекателната индустрия, USA Army,
НАТО, БНА.
Всички продукти и услуги, които предлагаме, са напълно съобразени с изискванията за защита на човешкото здраве и екологичните
норми и са сертифицирани по ISO.

В настоящия момент EKOTOI разполага с:
• 3 200 WC кабини: стандартни, VIP кабини High Tech II, кабини за хора с увреждания
• 30 специализирани автомобила за сервизно обслужване на тоалетни кабини
• 15 леки автомобила за търговските представители
• 9 високо проходими автомобила 4х4
• VIP WC контейнери мъже/жени/инвалиди
• LUX WC контейнери мъже/жени
• Душ и WC контейнери
• Офис контейнери и мебели за тях
• Складови контейнери
• Мобилни полеви мивки
• Писоари с 4 секции за спортни мероприятия и бирени фестове
• Тоалетни ремаркета (VIP) (със самостоятелно захранване - ток, вода, танк за отпадна вода)
• Мобилни огради: плътни и решетъчни, под наем и за продажба
• 60 броя гейтове (пропускателни входове) за масови мероприятия
• Постоянни огради и портали
• Коли за почистване на канали и шахти - 30 м3; 25 м3; 14 м3; 12 м3; 4 м3
• Палатки и шатри до 1 000 м2 всяка
• Агрегати 200 kW, 160 kW, 120 kW, 100 kW, 50 kW, 10 kW, 5 kW
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МОБИЛНИ ТОАЛЕТНИ КАБИНИ
Стандартна тоалетна кабина TOI Fresh
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Белият цвят на TOI Fresh е показателен за качеството на сервиза и създава усещане за пространство,
когато се намирате вътре в нея. Благодарение на фабрично вградените в покрива уши за вдигане с кран,
тази тоалетна кабина е подходяща за поставяне по високите етажи и на труднодостъпни места. TOI Fresh
се предлага и в червен цвят.
Оборудване
• Писоар
• Поставка за тоалетна хартия
• Скоби за повдигане с кран
• Вградена ключалка
• Устойчиво подово покритие, което не
позволява подхлъзване
• Обозначение “Мъже/Жени”
• Знак “Заето”
• Огледало
• Закачалка за дрехи

Технически характеристики
• Размери: 1230 х 1230 мм
• Височина: 2300 мм
• Тегло: 82 кг
• Резервоар: затворен, 250 л
• Резервоар за отпадна вода с вградена
двойна вентилация
Опции
• Осветление
• Дъска за тоалетна чиния
• Диспенсър дезенфектант
• Подложни салфетки за тоалетна чиния

Стандартна тоалетна кабина DIXI

Това е кабината, с която преди повече от 35 г. е стартирал дейността си нашият
холдинг. С появата на тази тоалетна кабина се е поставило ново начало в бранша.
DIXI е кабина, изпитана и доказала се във времето. Практична, удобна и функционална - с нея вашият обект ще има съвременен облик. Материалът, от който е
изработена, е UV устойчива пластмаса.

EK

Оборудване
• Писоар
• Поставка за тоалетна хартия
• Устойчиво подово покритие, което не
позволява подхлъзване
• Бял куполен покрив, който пропуска
светлина
• Снабдяване с въздух и проветрение,
без да става течение
• Закачалка за дрехи

Стандартна тоалетна кабина DIXI+

DIXI+ е най-новият продукт в каталога на EKOTOI. С усъвършенстван дизайн, тази кабина
разполага с място за реклама. На ваше разположение са три страни с размери 184 х 91 см,
както и два по-малки прозореца на вратата.
Технически данни
Оборудване
• Размери: 1200 х 1200 мм
• Писоар
• Поставка за тоалетна хартия
• Височина: 2340 мм
• Снабдяване с въздух и проветрение,
• Тегло: 108 кг
без да става течение
• Резервоар: 225 л
• Бял куполен покрив, който пропуска
Опции
светлина
• Осветление
• Закачалка за дрехи
• Диспенсър дезенфектант
• Подложни салфетки за тоалетна чиния
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Технически данни
• Размери: 1210 x 1110 мм
• Височина: 2230 мм
• Тегло: 82 кг
• Резервоар: голям резервоар
за отпадна вода - 250 л
Опции
• Осветление
• Заключване с катинар
• Диспенсър дезенфектант
• Подложни салфетки за тоалетна
чиния

МОБИЛНИ ТОАЛЕТНИ КАБИНИ
Специализирана тоалетна кабина за хора
в неравностойно положение TOI Cap
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Това е мобилна тоалетна кабина за хора в неравностойно положение. Със своите над 3 м2 площ, тази
мобилна кабина позволява на хора със затруднения при придвижването и техните асистенти максимална свобода на движение и безпрепятствено ползване на тоалетна.
Технически данни
Оборудване
• Затворен резервоар с тръба за вентилация
• Вътрешни размери: 1480 x 1490 мм
• Поставка за 2 ролки тоалетна хартия
• Външни размери: 1660 х 1570 мм
• Стабилни релси за захващане на трите
• Вътрешна височина: 2110 мм
вътрешни страни
• Външна височина: 2240 мм
• Автоматично затваряне на вратата с пружина
• Тегло: около 127 кг
• Указател “Заето”
• Капацитет на резервоара: 151 л
• Бял куполен покрив
Опции
• Захваната стабилно рампа
• Осветление
• Възможност за заключване с катинар
• Диспенсър дезенфектант
• Подложни салфетки за тоалетна чиния

Луксозна тоалетна кабина TOI Flush

Tова е единствената кабина в света, в която при всяко отваряне на вратата специална
система измива тоалетната чиния. Кабината е оборудвана и с крачна помпа, която по желание на ползващия може допълнително да почисти тоалетната чиния. Не позволява пряка
видимост в резервоара за отпадна вода.
Технически данни
• Размери: 1230 x 1230 мм
• Височина: 2300 мм
• Тегло: 119 кг
• Резервоар за обратна вода с вградена
двойна вентилация
Опции
• Осветление
• Диспенсър дезенфектант
• Подложни салфетки за тоалетна чиния
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Оборудване
• Мивка с 60 л вместимост на резервоара
за вода
• Автоматично съоръжение за изплакване
• Крачна помпа за индивидуално изплакване
• Вграден резервоар за чиста вода
• Писоар
• Дозатор за сапун
• Поставка за хартиени кърпи
• Поставка за тоалетна хартия
• Скоби за повдигане с кран
• Огледало
• Закачалка за дрехи

VIP тоалетна кабина High Tech II

Това е най – луксозната мобилна тоалетна кабина в света. В тази кабина са елегантно съчетани максимален лукс на минимална площ. В интериора са използвани висококачествени материали и алуминий. Кабината има соларна батерия, която се зарежда
през деня и осигурява осветление през нощта.
Оборудване
• Крачна помпа за почистване на тоалетната чиния
• Соларна батерия
• Умивалник от инокс
• Писоар
• Дозатор за течен сапун
• Устройство за хартиени кърпи за
ръце
• Иноксова поставка за тоалетна
хартия
• Огледало

Технически данни
• Размери: 1200 x 1310 мм
• Височина: 2310 мм
• Тегло: 135 кг
• Резервоар за отпадна вода: 250 л
Опции
• Катинар
• Диспенсър дезенфектант
• Подложни салфетки за тоалетна
чиния
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КОНТЕЙНЕРИ
Мобилен писоар с четири гнезда DIXI Kros
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Мобилните писоари намират все по-широко приложение при организирането на масови мероприятия,
като фестове и концерти, както и на строителни обекти. Лесни за употреба и обслужване, те са изключително удобни и това ги прави все по-предпочитани. Имат вместимост 480 литра и пропускателна
способност за 4 души. Важни характеристики са възможността им за свързване към канализацията,
както и монтаж на високи места.
Технически данни
• Размери: 1150 х 1150 мм
• Височина: 2000 м
• Тегло: 85 кг
• Резервоар за отпадна вода: 480 л

Оборудване
• Устойчиво подово покритие, непозволяващо подхлъзване
• Четири гнезда, всяко със специални
капачки срещу задръстване
• Високи преградни стени, осигуряващи
нужното уединение
• „Ухо“ за повдигане с кран

Мобилен полеви умивалник Duo

Мобилният полеви умивалник “Duo” разполага с две гнезда и е лек и удобен за пренасяне,
с възможност за бърз монтаж и сервизно обслужване. Тази преносима мивка се поддържа лесно и е подходяща за места, където няма изградена канализация.
Оборудване
• Резервоар за чиста вода
• Резервоар за отпадна вода
• Крачна помпа на всяко гнездо
• Поставка за хартиени кърпи за ръце
• Поставка за течен сапун

EK

Сервизни автомобили
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Технически данни
• Размери: 960 мм x 600 мм
• Височина: 1370 мм
• Резервоар за чиста вода: 75 л
• Резервоар за отпадна вода: 176 л
Опции
• Зареждане с хартиени кърпи за ръце
• Зареждане с течен сапун

КОНТЕЙНЕРИ
Санитарен WC контейнер мъже/жени
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WC контейнерът мъже/жени е перфектното пространствено решение с площта си
от 15 м2. В зависимост от вътрешното си разпределение той може да бъде използван
едновременно от 8 души.
Оборудване
• Мъже: 1 тоалетна, 4 писоара, 2 мивки, 1 бр. отоплително тяло 2 kW
• Жени: 3 тоалетни, 2 мивки, 1 бр. отоплително тяло 2 kW
Технически данни
• Дължина: 6058 мм
• Ширина: 2438 мм
• Височина: 2800 мм
• Захранване: 380 V/ 32 Ah
• Чиста вода: 3/4“ GEKO куплунг
• Обратна вода: НТ тръба nW 100
Опции
• Резервоари за чиста вода
• Резервоар за обратна вода
• Агрегат за електроенергия

Санитарен WC контейнер мъже/жени/инвалиди
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Този санитарен WC контейнер, включващ и отделение за хора
в неравностойно положение, е най - доброто решение за събития от всякакъв мащаб. Чрез него получавате всичко в едно:
тоалетни за дамите, господата и за хората със специални
нужди. Отделено е и място за преобличане на малки деца.

Оборудване
• Мъже: 1 тоалетна, 3 писоара, 1 мивка, 1 бр. отоплително тяло 2 kW
• Жени: 3 тоалетни, 1 мивка, 1 бр.
отоплително тяло 2 kW
• Хора с увреждания и майки с деца:
1 тоалетна за хора в инвалидни
колички, 1 мивка, плот за повиване
на бебета, 1 бр. отоплително тяло 2
kW, спешен звънец за хората в неравностойно положение

Технически данни
• Дължина: 6058 мм
• Ширина: 2438 мм
• Височина: 2800 мм
• Захранване: 380 V/ 32 Ah
• Чиста вода: 3/4“ GEKO куплунг
• Обратна вода: НТ тръба nW 100
Опции
• Резервоари за чиста вода
• Резервоар за обратна вода
• Агрегат за електроенергия
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КОНТЕЙНЕРИ
Комбиниран санитарен контейнер душ/WC
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Две в едно. Комбинираният санитарен контейнер е перфектното съчетание на тоалетна и душ. Той ще осигури комфорта ви, като същевременно ще спестите не само от
разхода за наем, но и за транспорт. Контейнерът е снабден с пестящи вода батерии,
което означава, че не само сметките ви за вода ще са по-малки, но и ще помогнете за
опазване на природата.
Оборудване
• 2 тоалетни
• 2 писоара
• 2 душа с душ завеси
• 4 мивки
• Бойлер (200 л)
• 2 радиатора (2 kW)
Технически данни:
• Дължина: 6058 мм
• Ширина: 2438 мм
• Височина: 2800 мм

Опции
• Резервоар за чиста вода
• Резервоар за обратна вода

Мини санитарен WC
контейнер мъже/жени

Мини санитарен контейнер мъже/жени намира широко приложение,
заради компактния си размер. Той разполага с две отделения мъжко и женско, като във всяко от тях има по една тоалетна,
мивка, закачалка за дрехи, поставка за тоалетна хартия и дозатор за течен сапун.

EK

Оборудване
• 2 тоалетни
• 2 мивки
• 2 закачалки за дрехи
• 2 поставки за тоалетна хартия
• 2 дозатора за течен сапун

Технически данни
• Дължина: 2438 мм
• Ширина: 1400 мм
• Височина: 2500 мм

Опции
• Резервоар за чиста вода
• Резервоар за обратна вода
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Мини санитарен контейнер
душ/WC

Всичко е събрано само на 2.98 м2. Ако имате ограничено пространство за душ, тоалетна и мивка - Мини е идеалното решение.
Мини контейнер душ/тоалетна е перфектният санитарен възел
за ремонти, преустройства на строителни площадки или събития.
Монтираните фитинги за спестяване на вода намалят разходите и
спомагат за опазване на околната среда.

Оборудване
• 1 тоалетна
• 1 писоар
• 1 душ с душ завеса
• 1 мивка
• 1 бойлер
• 1 радиатор 2 kW
Технически данни
• Дължина: 1800 мм
• Ширина: 1800 мм
• Височина: 2800 мм

Опции
• Резервоар за чиста вода
• Резервоар за обратна вода

КОНТЕЙНЕРИ
Макси санитарен
WC контейнер

Макси контейнер душове е разработен специално, за да бъде
оптимално ефективен и на ограничено пространство да бъде
разположено максимално количество душове.
Контейнерът е разделен на две чрез коридор. Дамската и мъжката част са поотделно, за да бъде осигурено необходимото
уединение. Всяка душ кабина се заключва и е оборудвана с мивка,
огледало и закачалка.
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Този контейнер е перфектно решение за мащабни мероприятия,
когато за минимално време трябва да се осигури максимално
количество санитарни възли.
В двадесет футовия санитарен контейнер са разположени 16
тоалетни. Всяка от тоалетните е оборудана с мивка, течен
сапун и огледало. Интериорът на контейнерите е много просто
организиран - влизайки през входа, попадате в коридор, в който
от всяка страна са разположени по осем тоалетни.

Макси санитарен душ
контейнер

Оборудване
• 16 душа
• 16 мивки
• Закачалки

Оборудване
• 16 тоалетни
• 16 мивки
• 2 диспенсъра за кърпи за ръце
• Закачалки

Технически данни
• Дължина: 2530 мм (при транспортиране), 5000 мм (готов за употреба)
• Ширина: 6150 мм
• Височина: 2850 мм
• Тегло: 4500 кг

Опции
• Резервоар за чиста вода
• Резервоар за обратна вода

Луксозен санитарен контейнер VIP Premium Line

EK

Луксозните санитарни контейнери са разработени с цел покриване на най-високите
очаквания. Kонтейнерите са на разположение за дами и господа отделно или в комбиниран вариант. Просторният интериор предлага максимална свобода на движение, а
интегрираното осветление в тавана с халогенни светлини и дискретната музика за
фон подчертават стилната атмосфера.

Оборудване
• Hi-Fi система (MP3 плеър)
• Ароматизатори
• Сензорни батерии и писоари
• Дамски аксесоари
• Осветено грим огледало
• Грим плот с просторна площ
• Халогенно осветление
• Радиатор
Технически данни
• Ширина: 6058 мм
• Дълбочина: 2438 / 2990 мм
• Височина: 2850 мм
• Захранване: 400V/ 32Ah
• Чиста вода: 3/4“ GEKO съединителя
• Отпадна вода: nW 100 НТ тръба
Опции
• Климатик
• Вътрешно обзавеждане
• Резервоар за чиста вода - до 7 м3
• Резервоар за отпадна вода - 8 м3
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КОНТЕЙНЕРИ
Офис контейнер
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В съвременните динамични условия на бързо променящ се бизнес
се налага все по-честата употреба на мобилни, леснопреносими и
функционални офиси. Нашите контейнери ви дават възможност да
изградите вашия офис, практически на всяко достъпно място и за
изключително кратко време. Отделните елементи могат да бъдат
групирани по ваше желание и в размери съгласно вашите нужди.
Ние можем да ви доставим всички необходими мебели за оборудване на вашите контейнери – складови, офис, съблекални,
битови стаи, стаи за почивка и др. (стр. 24)
Оборудване
• Врата - 1 бр.
• PVC прозорци (стъклопакет, двойноотваряем механизъм) - 1 бр. на
късата или 2 бр. на дългата страна
• Изградена ел. инсталация (2 бр.
осветителни тела, 2 бр. контакти,
вътрешно ел. табло)
• Външен куплунг евростандарт
• Всички контейнери имат дефектнотокова защита

Технически данни Опции
• Климатик
Контейнер 20‘‘
Дължина: 6000 мм • Офис обзавеждане
Ширина: 2400 мм
Височина: 2800 мм
Контейнер 10“
Дължина: 2990 мм
Ширина: 2438 мм
Височина: 2800 мм

EK

Полева кухня
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12 контейнера = 200 м2 = кухня
2 санитарни контейнера комбинирани с душ + WC
2 контейнера съблекални за персонал
2 танка х 50 м3 за чиста вода
6 танка х 8 м3 за отпадна вода
6 бойлера х 600 литра за топла вода, климатизирана

КОНТЕЙНЕРИ
Складов контейнер

O
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Осигурете своето складово пространство. Заключващите се врати, които се отварят по цялата ширина на контейнера, ви дават
възможност да складирате безпроблемно скъпи и голямообемни
стоки от всякакъв вид. При необходимост, можете да получите
контейнерите, снабдени с практични рафтове и с пълно електрооборудване. Така ще се предпазите за в бъдеще от всякакви загуби и липси. Разполагаме със складови контейнери в три различни
големини, позволяващи нареждане на три етажа.
Технически данни
Размер 40“
• Дължина: 12 192 мм
• Ширина: 2438 мм
Размер 20“
• Дължина: 6058 мм
• Ширина: 2438 мм
Размер 10“
• Дължина: 2990 мм
• Ширина: 2438 мм
Опции
• Преоборудване в хладилен/ замразяващ контейнер
• Осветление
• Складова техника

Контейнер тип “каса”

EK

Контейнерите тип „каса“ се използват най - често при мащабни
мероприятия, като концерти, спортни мачове и навсякъде, където
са необходими места за продаване на билети. Намират приложение и като пункт за изгубени вещи.
Технически данни
• Размери 6000 х 2440 мм
• Височина – 2800 мм
• Захранване – 400V, 32Ah
Опции
• Стол
• Бюро

Контейнер тип
“будка за охрана”/“каса”
Контейнерите, използвани като каса/портиерска будка са многофункционални помощници, които не трябва да липсват при никое по-голямо мероприятие.
Дали ще ги използвате като каса, портиерска будка или за контрол на входа, остъклението и отварящите се големи прозорци ви осигуряват необходимия кръгов
обзор. Будката за охрана може да бъде използвана и като контейнер тип “каса“ с
едно гише.
Технически данни
• Дължина: 1500 мм
• Дълбочина: 1500 мм
• Височина: 2500 мм
• Захранване: 380V/ 16Ah
Опции
• Възможност за изработка по поръчка
на клиента

11

РЕЗЕРВОАРИ, БОЙЛЕРИ И ПОМПИ
Резервоар за чиста вода
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Ако се нуждаете от чиста вода на места, където няма достъп
до водопреносната мрежа, нашите резервоари за чиста вода са
това, което ви трябва. В зависимост от нуждите ви, разполагаме
с резервоари с вместимост от 0.5 м3 до 50 м3.

Технически данни
• Транспортиране на чистата вода от мобилните резервоари чрез хидрофорни помпи до 1000 м разстояние. Включено
обслужване, като доставка на чиста вода и извозване на
отпадна.

Резервоар за отпадна вода

Искате да организирате мероприятие на открито или да инсталирате санитарни съоръжения на голям строеж?
С резервоар за отпадна вода може да отговорите на предизвикателството.
Технически данни
• Вместимост: 2, 4, 5, 8, 10, 12, 20 м3
Опции
• Връзки: вход и изход
• 2 стъпала широки 5 м
• Бедствия и аварии

EK

Мобилни бойлери и хидрофорни помпи

Технически данни
• Обем 600 л, 400 л, 200 л
• Температура на водата до 90 С

Приложения
• Намират приложение за отводняване
на помещения, шахти и строителни
обекти
• Бедствия и аварии
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САНИТАРНИ РЕМАРКЕТА
VIP каравана
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Нашата VIP каравана въплъщава лукс на колела, съчетавайки в
едно комфорт и иновативни технологии. Изградената водоспестяваща система се грижи едновременно за вашите средства и
околната среда.
Технически данни
• Дължина без теглич: 5600 мм
• Дължина с теглич: 7200 мм
• Ширина: 2500 мм
• Височина: 3200 мм

Оборудване
Мъже
• 1 бр. отделение с тоалетна чиния с
вакуум помпа
• 3 бр. писоари - сухи
• 1 бр. мивка
• 1 бр. диспенсър за течен сапун
• 1 бр. диспенсър за кърпи за ръце
• 1 бр. огледало
• 1 бр. конвекторна печка
• Вентилационна система

Жени
• 3 бр. отделения с тоалетни чинии с
вакуум помпа
• 2 бр. мивки
• 2 бр. диспенсъри за течен сапун
• 2 бр. диспенсъри за кърпи за ръце
• 1 бр. огледало /на цялата стена/
• 1 бр. конвекторна печка
• Вентилационна система
• Караваната е с вградена вакуум система за отпадна и чиста вода

LUX ремарке

Функционалният и изчистен дизайн на нашето LUX санитарно
ремарке се конкурира единствено с усещането за комфорт, което
остава у вас. Лесно за транспортиране, може да се прикачи към
теглича на автомобил, което допълнително ви спестява транспортни разходи.

EK

Технически данни
• Дължина без теглич: 4300 мм
• Дължина с теглич: 5800 мм
• Ширина: 2400 мм
• Височина: 3000 мм
• Дължина на свръзката: 1600 мм
• Захранване: 230 V/ 16 Аh
• Чиста вода: 3/4“ GEKO куплунг
• Обратна вода: HT-тръба nW100

Оборудване
Мъже
• 1 бр. отделение с тоалетна чиния
• 2 бр. писоари с фотоклетка
• 1 бр. мивка с фотоклетка
• 1 бр. сешоар за ръце
• 1 бр. диспенсър за течен сапун
• 1 бр. огледало
• Вентилационна и отоплителна система

Жени
• 2 бр. отделения с тоалетни чинии
• 1 бр. мивка с фотоклетка
• 1 бр. сешоар за ръце
• 1 бр. диспенсър за течен сапун
• 1 бр. огледало
• Вентилационна и отоплителна система
• Караваната е с външна система за
отпадна и чиста вода

Санитарно автомобилно
ремарке
Сервизният автопарк на EKOTOI е снабден с ремаркета, с
помощта на които ние можем да ви доставим мобилни кабини
навсякъде.
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МОБИЛНИ ОГРАДИ
Мобилна решетъчна ограда
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Тази мобилна ограда е така проектирана и произведена, че да е почти невъзможно да се
прескочи без чужда помощ. Решетката завършва със стърчащи шипове, които са още
една защита за оградените с нея площи. Оградата е максимално улеснена за сглобяване, дори от неквалифициран персонал.
Технически данни
Размери на панела: 3500 x 2000 мм
Тръби: 30 мм хоризонтални; 42 мм вертикални
Опции
• Врата за хора
• Панта за портал
• Колело за портал
• Приспособление против повдигане
• Подпора за укрепване и анкер за подпората

Мобилна плътна ограда

Мобилната плътна ограда е много подходяща за строителни обекти в централните части на града. Тя възпрепятства лошия първоначален изглед към всеки един строителен обект и предпазва от падащи предмети.

EK

Технически данни
• Дължина – 2200 – 2400 мм
• Височина – 2000 мм
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Опции
• Врата за хора
• Панта за портал
• Колело за портал
• Приспособление против повдигане
• Подпора за укрепване и анкер за подпората

МОБИЛНИ ОГРАДИ
Мобилна ограда тип “за тълпа“

O
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Оградата е много подходяща за концерти, митинги, спортни мероприятия или
местата, където е необходимо да се предотвратят инциденти и да се ограничи
достъпът. Безопасна е за деца, благодарение на минималното разстояние между
решетките. Мобилна ограда тип „за
тълпа“ има стабилна самозаключваща се
кука и се сглобява бързо и лесно. EKOTOI
разполага с над 5 километра ограда,
необходима за вашите нужди.
Технически данни
• Размери на панела: 2500 х 1095 мм
• Разстояние м/у решетките: 120 мм
• Тръби: 16 мм вертикални (19х)
• 38 мм заграждащи
• Тегло: 19 кг

Мобилна ограда “полицейска”
Този тип ограда намира широко приложение на концерти и фестивали. Мобилната
„полицейска“ ограда се използва най-вече,
за да се отделят хората от сцената.
Оградата е изобретена, така че да
предпази феновете, като същевременно
пропуска преминаването на звука през нея.
Технически данни
• Ширина: 1 150 мм
• Височина: 1 200 мм

EK

Мобилни пропускателни входове (гейтове)

Мобилните пропускателни входове (гейтове) са подходящи
за масови мероприятия. Те могат да бъдат с 4, 6, 8, 10, 12 и
т.н. пропускателни пункта. Гейтовете са топлопоцинковани и
отговарят на европейските изисквания за контролно-пропускателния режим при масови мероприятия.
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СТАЦИОНАРНИ ОГРАДИ
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Оградна система телена мрежа “Orses”
Оградна система от телена мрежа „Orses“ е икономично и сигурно решение. Основата
е изработена от поцинковани стоманени стълбове, монтирани вертикално в земята
на разстояние 3 000 мм един от друг. Цветова гама по RAL.

Оградна система стоманена решетка “Triton”

Атрактивно профилираните решетъчни панели са не само многофункционални, но
и придават на „Triton“ представителен и модерен вид. Устойчивостта на панела е
повишена и от разстоянието между стълбовете. Панелите се монтират на стълбове
посредством неръждаеми стоманени фиксатори. Височина от 1030 до 2430 мм. Цветова гама по RAL.

Оградна система стоманена решетка “Pallas”
Оградата „Pallas“ е разработена, така че да позволява по-високо натоварване. Модулната конструкция позволява компенсиране на денивелацията на терена. Използването
на неръждаеми стоманени фиксатори позволява панелите да се монтират на стълбовете. Височина от 600 до 2430 мм. Хоризонтални телове 2 х 8 мм; също и 2 х 6 мм
(икономична).

EK

Оградна система стоманени пръти “Athos”

Оградата е сглобка от здрав стоманен квадратен профил. Изглежда елегантно и
гарантира надеждната защита на оградените площи. Системата се предлага в различна височина от 1000 до 2500 мм. Цветова гама по RAL.

Оградна система стоманени пръти “Atlas”

Решетъчната оградна система „Atlas“ е елегантна, но стабилна. Тя е сглобка от здрави стоманени цилиндрични профили. Системата се предлага в различна височина от
1000 до 2500 мм. Цветова гама по RAL.
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СТАЦИОНАРНИ ОГРАДИ
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Оградна система стоманени пръти “Pegasus”
Решетъчната оградна система „Pegasus“ се монтира между колони и е проектирана с
фокус върху сигурността и здравината. Въпреки, че е предназначена за обекти с поголямо натоварване, „Pegasus“ е атрактивна и стилна. Дизайнът съчетава сигурност
и издръжливост. Предлага се в шест различни височини, вариращи от 1000 до 2500 мм.
Цветова гама по RAL.

Оградна система стоманени пръти “Olympus”

Зад естетическия и елегантен вид на оградната система „Olympus“ се крие голяма
здравина и устойчивост. Те са постигнати посредством двойна горна релса, осигуряваща допълнително укрепване на атрактивните, издадени нагоре, заоблени решетки.
Релсите са закрепени така, че да придават на „Olympus“ елегантен и неагресивен
вид, но това й позволява да бъде сигурна ограда с висока степен на защита срещу
вандализъм. Предлага се в пет различни височини, вариращи от 1250 до 2500 мм. Цветова гама по RAL.

Оградна система стоманени пръти “Heracles”
Скритата връзка или връзката с подпорни планки при решетъчната ограда „Heracles“
я прави изключително устойчива на всякакви набези. След поставянето им, стълбовете се закрепват с бетон. Системата се предлага във височина от 800 до 2500 мм.
Всеки панел може да бъде пригоден за желаната ширина. Цветова гама по RAL.

EK

Оградна система стоманени пръти “Orpheus”
Оградната система „Orpheus“ е най-новото попълнение към гамата продукти на
HERAS. Системата се отличава с външния си вид от останалите, но се вписва идеално в околната среда. Съчетава сигурност и естетика. Ширина на панела: 2294 мм.
Цветова гама по RAL.

Оградна система стоманени пръти “Juventas”

Дизайнът на оградната система „Juventas“ е фин. Тя съчетава материали, размери и
конструкции, различни от нормалните с цел свеждане до минимум възможността от
физическо нараняване. Подходяща за училища, детски площадки, басейни и др. Височина: 1250 мм. Цветова гама по RAL.
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ПОРТАЛИ
Плъзгащ конзолен портал “iGate”
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“iGate” налага нови стандарти по отношение на дизайнa, функционалността и безопасността. Конструиран е от висококачествен
алуминий, като се гарантират надеждност и устойчивост. Закръглените форми на портала и колоната, комбинирани с перфорирани
панели, прави дизайна уникален. “iGate” се предлага с крило, което се плъзга наляво или надясно. Доставя се напълно сглобен.

Плъзгащ конзолен портал “uGate”

EK

Конзолният плъзгащ портал „uGate“ е изработен от алуминий, което го прави лек и лесно управляем дори и ръчно. За вашето удобство порталът разполага и с електронно задвижване. Максималното отваряне на „uGate” може да бъде до 12 м, а височината му е
до 2,5 м. Това го прави подходящ за почти всеки обект.

Плъзгащ конзолен портал “Delta”

Един от най-добрите и атрактивни портали на пазара. HERAS предлага портала „Delta“ в три различни модификации, които са съвместими с оградни системи „Heracles“, „Atlas“ и „Pegasus“. Всички модели са подготвени за електронно управление. Цветова гама
по RAL. Клас на безопасност по европейски стандарт.
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ПОРТАЛИ
Плъзгащ портал на долна релса “SHB”
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Плъзгащите се портали „SHB“ предоставят
персонализиран достъп както по отношение на
височината, така и при ширината. Двукрилата
конфигурация на този портал позволява ширина
от 26 м. Релсите, поддържани от бетонова
греда, осигуряват стабилност. Порталът има
защита, която не му позволява да излезе от
релсата и устойчив водач под формата на подвижен механизъм. Плъзгащият се портал може
да бъде комбиниран и с оградната система
„Heracles“. Цветова гама по RAL.

Плъзгащ конзолен портал “Odysseus”

Новата модулна конструкция на серията
портали „Odysseus“ позволява гъвкавост при
транспортиране. „Odysseus“ може да бъде
доставен предварително монтиран в модификациите „Heracles“, „Atlas“, „Athos“ и „Pallas“.
Ширината варира между 3 м и 8 м за еднокрилен портал и максимум 16 м за двукрилен.
Цветова гама по RAL.

Летящ портал “Europa”

EK

Порталът модел „Europa“ е здрава съставна
част от вашата ограда. Всички детайли са
проектирани с цел да я направят абсолютно
сигурна и здрава. Предлага се в еднокрили и
двукрили варианти. Универсално свързване с
оградни системи „Athos“ и „Atlas“. Цветова
гама по RAL.

Летящ портал “Euro gate”
„Euro gate“ представлява летяща врата.
Всички детайли на модела „Euro gate“ са проектирани с цел да направят вашата ограда
абсолютно сигурна. Предлага се в еднокрили
и двукрили вариации. Налична е в няколко
модела: „Heracles“, „Atlas“, „Athos“, „Pegasus“ и
„Pallas“. Цветова гама по RAL.
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АГРЕГАТИ И ДОПЪЛНИТЕЛНО
ОБОРУДВАНЕ
Генератор за ел. ток
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Приложение
• Строителна индустрия
• Складови бази
• Филмови продукции и реклами
• Концерти
• Спортни мероприятия
• Държавни и общински проекти
• Градски и селски традиционни празници
• Военни събития
Технически данни
• Мощност: 200 kW, 160 kW, 120 kW,
100 kW, 50 kW, 30 kW, 10 kW, 5 kW
Опции
• Разпределителни ел. табла и окабеляване

Мобилни осветителни кули

EK

Технически данни
• Максимална височина – до 9 м
• Генератор 8 kW – 4 бр.
металохалоген х 1000 W
• Допълнителен изход 3 kW
• Пригоденост за всякакви терени
• Автоматично изправяне на осветителните тела

Телескопична мачта за мобилно осветление

Технически данни
• Максимална височина - до 7 м
• Пригоденост за всякакви терени

Опции
• Окабеляване и мобилен генератор за
ел. енергия
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ОТОПЛИТЕЛИ, ОХЛАДИТЕЛИ И
ИЗСУШИТЕЛИ
Отоплители с директно горене
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Технически данни
• Термично защитени отоплители
• Електронен контрол на пламъка
• Термостат за контрол срещу прегряване и вентилиране
• Възможност за свързване на термостат по избор
• Горивна глава от неръждаема стомана

Отоплители с индиректно горене
Технически данни
• Електронен контрол на пламъка
• Термостат за контрол срещу прегряване и вентилиране
• Горивна глава от неръждаема стомана
• Стандартен съд за гориво
• Обшивката остава хладна при допир
• Висок обем на обработвания въздух

EK

Допълнително оборудване
• Термостат ТН5 с 3 м кабел
• Диапазон до 36 градуса
• Гъвкави тръби с покритие 7.6 м
• Да се използват с комплект за тръбни
връзки. Диапазон от -15 до +5 градуса
• Фиксираща лента включена
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ОТОПЛИТЕЛИ, ОХЛАДИТЕЛИ И
ИЗСУШИТЕЛИ
Професионални охладители
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Технически данни
• Климатик колонен тип
• 60000 BTU
• Персен въздух
• Филтър от сребърни йони
• Антикорозионен корпус
• Независим обезвлажнител
• Самодиагностика и автоматична
защита
• Лесен за почистване панел
• Голям LCD Дисплей
• Авто рестарт
• Ниско ниво на шум

Професионални изсушители

EK

Технически данни
• Висока ефективност
• Стабилните колела улесняват преместването на всяко място
• Напълно автоматичен контрол
• Вграден хигростат
• Възможност за непрекъсната работа
в тежки условия
• Възможност за свързване на маркуч
за отстраняване на конденза
• Индикатор за пълен резервоар

Компактният и ефективен дизайн ги прави идеални за употреба дори и в необичайни
условия на труд, например в различни сфери на строителната индустрия. Намират
приложение в строителството, в складови помещения, съхраняващи чувствителни към
влага продукти, като лекарства, дървени и железни предмети, хартия и кожени изделия, електронно оборудване.

Приложение
• Строителство, възстановителни
работи
• Архиви
• Библиотеки
• След наводнения в сгради, апартаменти, мазета
• Защита от парен кондензат
• Пречистване на отпадъчните води
• Складове
• Складови помещения с продукти,
чувствителни към влага, като: лекарства, дървени и железни предмети, хартия и кожени изделия, електронно оборудване
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ПАЛАТКИ И ШАТРИ
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Технически данни
• Размери: 3 х 3 м; 5 х 5 м; 10 х 30 м;
20 х 30 м; 20 х 50 м
Опции
• Маси, столове, пейки и др. мебели
• Отопление и охлаждане
• Подово покритие
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МЕБЕЛИ – ПРОДАЖБА И ПОД НАЕМ
EKOTOI - официален представител на Hartnagel Handels GmbH за България
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Оборудване на контейнер за офис

Шкаф за документи

Етажерка за документи

Бюро

Офис стол

EK

Оборудване на контейнер за
съблекалня и стая за почивка

Пейки със закачалка

Маса и столове

Бирена маса и пейки

Закачалка

Оборудване на контейнер за спално
помещение и кухня

Двуетажни легла
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Хладилник
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Комби кухня (монтирана)

Маса и столове

Пожарогасители
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СНИМКИ
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СНИМКИ
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СНИМКИ
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