
Większość z nas zapewne zgodziłaby się, że poprawa jakości życia ludzi oraz ochrona środowiska 
naturalnego są bardzo ważnymi celami do zrealizowania. Jeśli oba te cele można osiągnąć jednocześnie, 
to korzyść będzie podwójna. To właśnie oferujemy naszym klientom w branży przenośnych kabin 
toaletowych.
Przenośne kabiny toaletowe spełniają dwie role, w zależności od miejsca ich usytuowania. W Stanach 
Zjednoczonych i innych krajach rozwiniętych, są one postrzegane jako udogodnienie. W pozostałej 
części świata, mogą być elementem ratującym  życie, ponieważ mogą zapobiec epidemii chorób 
zakaźnych.

Dla Amerykanów przenośne kabiny 
toaletowe są stałym elementem ich 
życia                           i prawdopodobnie 
nawet nie myślą o innych korzyściach z 
korzystania z nich poza bezpośrednią, a 
mianowicie wygodą czy ich rolą podczas 
specjalnych imprez lub na placach budowy. 
Gdybyśmy uświadomili użytkownikom 
naszych produktów,  jak duży pozytywny 
wpływ na zdrowie i środowisko mają 
nasze produkty, postrzegana wartość 
dostarczanych przez nas usług znacznie by 
wzrosła. 

Zdajemy sobie sprawę z tego, że końcowy użytkownik często ma negatywną opinię odnośnie 
przenośnych kabin toaletowych. Jeśli zmienimy ich wyobrażenie na ten temat i uwierzymy, że możemy 
to zrobić poprzez podkreślanie korzyści, które przenośne kabiny dostarczają - wówczas możemy się 
spodziewać zmiany w postrzeganiu naszego przemysłu, a użytkownicy sami się o tym przekonają, 
uczestnicząc w działaniach na rzecz ochrony zasobów naturalnych.

chroń Wodę, chroń Życie

Oszczędzaj 473 milionów litrów wodzy dziennie
Opinia publiczna byłaby zaskoczona wiedząc, że dzięki przemysłowi przenośnych kabin toaletowych dziennie 
zaoszczędza się około 473 milionów litrów świeżej wody pitnej. Taką ilością wody można by codziennie 
zapełnić cztery jeziora, każde o rozmiarze boiska piłkarskiego. Rocznie ilość zaoszczędzonej w ten sposób 
wody to 170 bilion litrów. W czasach, gdy zasoby świeżej wody stają się coraz bardziej skąpe, jest to znacząca 
oszczędność.
Właściciele przenośnych kabin toaletowych wiedzą, że umieszczenie ich na placach budowy pozwala na 
zaoszczędzenie paliwa i zwiększa wydajność pracowników. Zamiast robić przerwy w pracy i jechać do odległych 
toalet stałych, pracownicy maja wygodę posiadania kabiny w ich miejscu pracy.



Przenośne kabiny toaletowe wytrzymują 15-30 lat użytkowania. W ciągu tego czasu pojawiają się w 
wielu miejscach. Prawda jest taka, że przenośne kabiny toaletowe to produkt  „zielony”. Zrobione są one 
z  tworzywa sztucznego pochodzącego z recyklingu. Możemy sobie tylko wyobrażać koszty budowy czegoś 
bardziej trwałego na każdym placu budowy lub konieczności wysyłania pracowników do odległych miejsc, 
aby skorzystali z toalety. Gorszym wyjściem byłoby, gdyby ludzie powrócili do nie korzystania z toalet w ogóle, 
i mielibyśmy do czynienia z zanieczyszczoną wodą gruntową, czyli z sytuacją podobną do tej w krajach słabo 
rozwiniętych, gdzie 40 procent ludzi nie posiada toalety. 

Oszczędzaj 473 milionów litrów wodzy dziennie

Kraje rozwinięte w obliczu klęski żywiołowej mogą zacząć borykać się z chorobami pochodzącymi od ludzkich 
nieczystości. Gdy bezpośrednie zagrożenie co do ratowania życia i zapobiegania dalszym urazom jest 
zażegnane, następnym etapem jest zapewnienie czystej wody, urządzeń sanitarnych, elektryczność. Kraje, 
które mają możliwość świadczenia tych zasobów są w bardzo dobrej sytuacji. Wiele katastrof skończyło by 
się znacznie gorzej, gdyby przenośne toalety nie były szybko wdrażane.

W krajach rozwiniętych trudno jest wyjaśnić, jak bardzo zła byłaby sytuacja, gdyby przenośne toalety nie były 
obecne, tam gdzie ludzie oczekują ich występowania, czy w miejscach pracy, na miejscu klęski żywiołowej lub 
podczas wydarzeń masowych. 

Klęski żywiołowe

Prawdopodobnie, każdy z nas uczestniczył w wydarzeniu, gdzie organizatorom nie udało się 
zapewnić odpowiedniego udogodnienia, co spowodowało zamieszanie - szczególnie długie 
kolejki do toalet. Jednak niewiele osób zapewne było w sytuacji, gdy brak przenośnych 
urządzeń sanitarnych stworzyło zagrożenie dla życia środowiska naturalnego. Aby poczuć 
jak to jest, należy udać się tam, gdzie przenośne urządzenia sanitarne dopiero zaczynają się 
pojawiać. 

Indie są przykładem, gdzie tysiące ludzi gromadzi się na kilka dni w  małych miastach lub 
gminach, aby wziąć udziału w święcie religijnym. Bez odpowiednich przenośnych opcji sanitarnych, ludzie 
będą załatwiać potrzeby fizjologiczne na ziemię. Z powodu braku opcji sanitarnych ludzie narażeni są na 
śmiertelne choroby.

Fakt, że my nie mamy problemów, takich jak to w krajach nierozwiniętych jest świadectwem pozytywnego 
wpływu przenośnych toalet na przemysł i ważnej roli, jaką odgrywają w cywilizowanym społeczeństwie. 
Powinniśmy być dumni z usług, które oferujemy i chcemy aby operatorzy kabin myśleli w ten sam sposób. 
Nasza branża to ratowanie życia, a na dodatek, byliśmy “ekologiczni” na długo zanim stało się to modne.
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Brak środków sanitarnych powoduje zagrożenie życia


