
ЦЕНТРАЛЕН ОФИС: 
А-РУБИЕКОЛАЙН  ЕООД 
София 1632, бул.”Никола Петков” 50 
Тел./факс: 02/ 955 44 55;  02/955 44 00;  02/920 20 20
Моб. тел.: 0888 962 058
За контакт от цялата страна тел.: 0700 13 000 (на цената на градски разговор)
Е-mail: office@toaletni.net

Бургас 8000
Тел.: 0889 591 830
e-mail: office@toaletni.net

МАРИАНА ДжУРОвА
Пловдив 4023
Комплекс SPS, офис 313
Тел.: 0885 51 81 50; т/ф. 032/ 660 100
e-mail: plovdiv@toaletni.net
            ecolinepv@abv.bg

ЛИЛИя СТЕФАНОвА
Национален мениджър
и западен район
София 1632
бул.”Никола Петков” 50 
Тел./факс: 02/920 20 20
Моб. тел. 0887 2 44444
e-mail: sales@toaletni.net

w w w . t o a l e t n i . n e t

РЕгИОНАЛНИ ПРЕДСТАвИТЕЛИ

СТРОИТЕЛНИ ФУРгОНИ И вРЕМЕННИ ОгРАДИ ПОД НАЕМ

РАДОСТИНА СТАНОЕвА
варна 9000 - Бивш пивоварен завод
Административна сграда
Тел. 052/ 731 522
Тел.: 0885 10 39 33
e-mail: varna@toaletni.net
            ecolinevn@abv.bg

АНЕТА ТОДОРОвА
Русе 7000
ул. „Хан Аспарух” 10, вх. Б-партер
Тел.: 0889 87 99 90; 0879 537 446
e-mail: ruse@toaletni.net
           ecolineruse@abv.bg
           rubiterm_ruse@abv.bg



А-Рубиеколайн е фирма с основен 

предмет на дейност отдаване 

под наем и сервизно обслужване 

на преносими химически 

санитарни възли. Конкурентните 

цени и качествения сервиз са 

нашият безусловен приоритет. 

Първостепенна грижа за нас е 

защита интереса на клиентите за 

редовно и безупречно обслужване. 

Гаранция за това е квалифицирания и 

обучен персонал на нашата фирма 

да пазим
природата 
навсякъде!

А-РУБИЕКОЛАЙН
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отдаване
под наем...

...и сервизно
обслужване
на преносими
химически тоалетни

одобрени от министерството
на здравеопазването на рб



Икономически изгоди  
на строителни и други 
обекти: пестят време на 
работниците, увеличават 
производителността 
на труда в рамките 
на работното време, 
следователно намаляват 
разходите за труд.

При провеждане на мероприятия на 
открито увеличават приходите на 
организатора - гостите остават 
по-дълго и харчат повече пари.

Основната цел на бизнеса с преносими тоалетни е 
съхраняване на човешкото здраве и достойнство плюс 
опазване на околната среда в световен мащаб.
Първите преносими тоалетни са създадени през 
Втората световна война, за да посрещнат нуждите на 
работниците от корабостроенето.
По-късно започват да се използват при:
• културни, политически и други мероприятия на открито
• индустриални и строителни обекти
• заведения за обществено хранене
• пазари
• плажове
• паркове
• автоборси и борси за строителни материали
• аварии и бедствия
Могат да бъдат използвани навсякъде, където 
канализационните съоръжения липсват или са недостатъчни. Разграждането в преносимите тоалетни става 
чрез напълно безвредни за околната среда и съвместими с използваните в канализационните мрежи препарати.

Мобилна двойна мивка 

Мобилен
външен 
писоар

Мобилни 
двойни 
мивки 



Леки, удобни и лесни за почистване 
химически тоалетни за каравани, 
яхти и вили. Могат да се използват 
при аварийни ситуации. 
Те са незаменими при обгрижването 
на болни и обездвижени хора.

Помпите за фекални води РУБИТЕРМ са практично 
решение за пренос на фекални и други отпадни води 
(от мивки, душове, перални, съдомиялни и др.) от 
помещения, разположени под нивото на главната 
канализация на сградата. Помпата смила и изхвърля 
каналните нечистотии и отпадни води (до 1 литър 
в секунда) до 5,5 м максимална височина и до 60 м 
разстояние от главната канализационна тръба.
Те са бързо и лесно решение на проблемите с преноса на 
отпадни води, като спестяват направата и монтажа 
на скъпи и неатрактивни връзки и съединения. 

Вече не е необходимо една къща да има канализация или 
септична яма, за да ползвате удобството на чиста и 
модерна тоалетна. Екотоалетните са абсолютно 
безвредни за околната среда, а отпадъците могат 
да се използват за наторяване в градината, 
тъй като съотношението на разтвора към 
отпадъка прави сместа функционална за тази 
цел. Подходящи за ползване от семейство 
от 4-6 души. Отпадъците се изхвърлят 
не по-често от един път на 6 месеца. 
Екотоалетните са направени от 
полимерна пластмаса и неръждаема 
стомана, без опасност от 
замръзване или ръждясване.

Портативни тоалетни

Портативни химически тоалетни 

Помпи за фекални и отпадни води 

Екотоалетни

Напълно 
безвредно 
и лесно за 
използване 
средство

БИОЛОгИЧНИ ПРЕПАРАТИ
ЗА СЕПТИЧНИ яМИ 
И КАНАЛИЗАЦИя
Преобразуват съдържанието 
на септичната яма 
в течно състояние


