Как мобилните тоалетни
влияят на света

470 милиона

литра

Това е приблизителното количество ВОДА, което се
спестява по света Всеки Ден, защото хората използват
мобилни тоалетни. Годишно това се равнява на 170
милиарда литра спестена вода!

Мобилните еко тоалетни предпазват източниците на
вода от опостушителния ефект на замърсяванията,
които могат да доведат до смъртта на хора, животни и
растения. Те подобряват стандарта ни на живот.
колкото и странно да звучи, когато използваме
мобилни тоалетни, ние допринасяме за опазването на
природните ресурси, като предпазваме обществото от
потенциални здравни рискове и се грижим за
съхранението на човешкото достойнсто.

От 50 години насам индустрията за
мобилни тоалетни кабини се грижи
за нашите най-елементарни нужди.
В резултат на това стандартът ни на
живот се е подобрил многократно.

ДОСТОЙНСТВО

Ако се замислим как мобилните
тоалетни са от първа необходимост
в парка, на строителната площадка,
на мероприятия и други места,
където хората се събират на
открито, то лесно ще разберем
колко ценни са за подобряването на
начина ни на живот.

ПРОДУКТИВНОСТ

наличието на мобилни
тоалетни кабини на всяка
една строителна площадка
увеличава продуктивността,
тъй като не се налага
служителите да напускат
работното си място.

Времето струва пари, а
мобилните WC кабини са
отличен избор за работни
площадки, където човешкият
труд е най-големият разход.

Мобилните тоалетни играят важна
роля в опазването на нашите
природни ресурси.

с еко WC кабините не е необходимо
да се строят тоалетни за временните
строителни обекти, защото мобилните
тоалетни напълно отговарят на
всички изисквания и стандарти.
В допълнение, химическите тоалетни
се рециклират след период от 15-30
години, когато се амортизират.
най-важен е фактът, че мобилните
тоалетни предпазват природните
ресурси, което спасява милиони
животи. ние живеем в свят, в който
15 % от населението все още
облекчава своите нужди на открито.
Това води до смъртта на над
2 милиона хора, повечето от които
са деца.

ОПАЗВАНЕ

СПАСЕНИЕ
Осигуряването на чиста питейна
вода и тоалетни в случаи на
бедствия или аварии е от
първостепенно значение.

Задача на всеки един доставчик
на мобилни химически тоалетни
е да осигури необходимите
санитарно-хигиенни условия, за
да се избегнат замърсявания на
водата и разпространението
на зарази.
В кризисни ситуации мобилните
тоалетни кабини опазват
човешкото достойнство, докато
бедственото положение
бъде овладяно.

Мобилните химически тоалетни ...

‣ Пестят около 170 милиарда литра вода годишно
‣ Предпазват водата от замърсяване
‣ Грижат се за опазване на човешкото достойнство
‣ Повишават производителността
‣ Предотвратяват разпространението на болести и зарази

