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Przenośne toalety mają dynamiczny wpływ na światowe zasoby 

wody. Każdego dnia 473,000,000 litrów wody są zaoszczędzane 

na całym świecie, ponieważ ludzie używają przenośnych toalet, 

a nie toalet z systemem spłukującym. W ujęciu rocznym jest 

to ponad 170 miliard litrów zaoszczędzonej wody! Ponadto, 

przenośne toalety chronią nasze źródła wody z niszczących 

skutków zanieczyszczenia, które mogą być zabójcze dla ludzi, 

zwierząt i roślinności wodnej. Przenośne kabiny toaletowe 

zwiększają naszą wydajność, zaoszczędzają paliwo oraz 

poprawiają standard życia. Tak proste, kiedy używamy 

przenośnych toalety przyczyniamy się do zachowania zasobów 

naturalnych, ochrony społeczeństwa przed potencjalnymi 

zagrożeniami dla zdrowia i zwiększenia godności ludzkiej.
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GODNOŚĆ

Przemysł przenośnych toalet dba o zaspokajanie 
naszych podstawowych potrzeb od ponad 50 
lat. W rezultacie nasz standard życia poprawił 
się radykalnie. 

Zastanów się, co bezpieczne przenośne toalety 
zrobiły dla parków, obiektów sportowych, 
placów budowy, imprez okolicznościowych 
i innych miejsc, gdzie ludzie  gromadzą się do 
pracy lub zabawy. Łatwo jest rozpoznać, jak 
cenne są one do ulepszania naszego życia.

Przenośne kabiny toaletowe znacznie 
poprawiają nasz standard życia. 



WYDAJNOŚĆ

Na każdym placu budowy obecność przenośnych 
toalet zwiększa wydajność pracowników 
poprzez utrzymanie ich na miejscu. 

Na rynku budowlanym godziny zaoszczędzone 
przekładają się na niezliczone miliony dolarów, 
być może miliardy, w ujęciu rocznym. 

Przemysł górniczy wykorzystać tysiące 
przenośnych toalet w wielu odległych miejscach. 
Duże produkcje, gdzie praca jest wykonywana 
na zewnątrz również wykorzystują przenośne 
toalety aby poprawić wydajność. 

Godziny to dolary i przenośne toalety zapewniają 
najlepszy zwrot z każdej wypożyczalni sprzętu 
gdzie siła robocza jest największym wydatkiem.

„Dolar za Dolara, przenośne kabiny toaletowe są najbardziej 
opłacalne ze wszystkich wypożyczanych sprzętów” 



OCHRONA

Przenośne toalety odgrywają ważną rolę w  ochronnie 
zasobów naturalnych. 

Miliony litrów paliw kopalnych są zaoszczędzane każdego 
dnia, ponieważ ludzie mają dostęp do przenośnych toalet 
w miejscu pracy, na terenach rekreacyjnych oraz podczas 
specjalnych wydarzeń, eliminując potrzebę dojeżdżania 
do stałych obiektów. 

Tysiące stałych toalety nigdy nie zostanie zbudowanych,  
co zaoszczędzi niezliczone zasoby, ponieważ przenośne 
toalety łatwo spełniają potrzeby obiektów tymczasowych 
lub sezonowych. Ponadto, przenośne toalety same w 
sobie mogą zostać poddane recyklingowi, a czas ich 
użytkowania to 15-30 lat, zanim plastikowe i metalowe 
elementy są ponownie wykorzystywane do innych celów. 

A co najważniejsze, ochrona zasobów naturalnych 
przed zanieczyszczeniem chroni niezliczone miliony 
istnień ludzkich. Żyjemy w świecie, gdzie 40% ludności 
nadal załatwia swoje potrzeby fizjologiczne na ziemię, 
powodując śmierć ponad 2 milionów ludzi, wynikających 
z chorób biegunkowych. Spośród nich większość to dzieci.

Przenośne kabiny toaletowe chronią 
nasze naturalne zasoby



RATOWANIE ŻYCIA

Zawsze wtedy, kiedy zachodzi potrzeba tratowania 
życia, woda pitna i przenośne urządzenia sanitarne 
odgrywają  znaczącą rolę. 

Chodzi tu nie tylko o bezdomnych, którzy potrzebują 
przenośnych toalety. Istnieją służby ratownicze, 
pracownicy publiczni, Gwardia Narodowa i wiele 
organizacji, które oferują pomoc i wsparcie. 

Praca operatorów przenośnych toalet polegająca na 
świadczeniu tych podstawowych usług zapobiega 
dalszym cierpieniom i zniszczeniom, eliminując 
zanieczyszczenie wody pitnej i rozprzestrzenianie się 
chorób zakaźnych. 

W czasie klęsk żywiołowych, operatorzy przenośnych 
kabin oferują ludziom godność i bezpieczeństwo do 
czasu, aż społeczeństwo nie stanie na nogi. 

Przenośne kabiny toaletowe zapewniają 
niezbędną obsługę po klęskach żywiołowych



Przenośne kabiny toaletowe zapewniają…...
170 Billion litrów zasobów wody rocznie

Bezpieczną wodę pitną

Ludzka godność

Zwiększenie wydajności

Ochronę przez chorobami

Satellite Industries, wraz z operatorami przenośnych toalet na całym świecie, 
nieustannie pracuje nad poprawą przenośnych urządzeń  sanitarnych i usługi 
z nimi związanych. Stopień pozytywnego wpływu tych produktów i usług na 
nasz ogólny stan zdrowia, bezpieczeństwo i ochronę zasobów naturalnych jest 
niemożliwy do oszacowania.  Pewne jest jednak, że  tam gdzie przenośne usługi 
sanitarne istnieją, istnieje miejsce  bezpieczne aby żyć.

www.satelliteindustries.com

… co sprawia, że świat jest bardziej pierwotny! 


