
REWOLUCYJNE ROZWIĄZANIE W ZAKRESIE KOMPLEKSOWEGO
I EKOLOGICZNEGO USUWANIA PSICH ODCHODÓW



STAN OBECNY…

MAMY
ROZWIĄZANIE!



REWOLUCYJNE 
ROZWIĄZANIE STANU
OBECNEGO – STACJA
ECO DOG TOILET

TREŚĆ:
Relacja ludzi i psów

Stan obecny

Stacja Eco Dog Toilet 

W jaki sposób to funkcjonuje

Serwis i konserwacja



RELACJA LUDZI I PSÓW



PSY ODGRYWAJĄ WAŻNĄ ROLĘ W ŻYCIU LUDZI

TREŚĆ:

Kochamy psy

Spędzamy z nimi dużo
czasu na spacerach

Psy pełnią istotną rolę
w społeczeństwie

Właścicielom psów zależy
na czystym środowisku



WSZYSCY MIESZKAMY TUTAJ RAZEM

Właściciele psów są ważną
częścią społeczeństwa

Ważne są dobre relacje między
właścicielami psów i innymi ludźmi

Proste rozwiązanie pomaga
właścicielom psów utrzymać
porządek



WPŁYWOWI I FINANSOWO CIEKAWI

WŁAŚCICIELE PSÓW:

wydają przeciętnie o 30% więcej

to finansowo (podatkowo)
aktywna grupa, która w zamian
za płacone podatki oczekuje
również dobrej jakości obsługi

są społecznie aktywni w swoim
społeczeństwie



WIELKIE ZUŻYCIE KARMY OZNACZA DUŻO ODCHODÓW

3000 psów rocznie produkuje
aż 320 ton odchodów = 32 do
pełna załadowanych
samochodów ciężarowych

Tak duża ilość psich odchodów
ma niekorzystny wpływ na nasze
środowisko naturalne



STAN OBECNY



ZAPEWNIENIE CZYSTOŚCI JEST KOSZTOWNE

rosnące koszty czyszczenia
przestrzeni publicznej…

skrócenie długość funkcjonowania
słupów oświetleniowych aż o 40%

Ale przede wszystkim – ludzie nie
chcą mieszkać w zanieczyszczonym
środowisku



PREWENCJA JEST NALEPSZYM ROZWIĄZANIEM

STACJA ECO DOG TOILET jest
rewolucyjnym prewencyjnym
rozwiązaniem w likwidacji psich
odchodów

Ignorowanie problemów psich
odchodów zwiększa ryzyko
rozszerzenia chorób szkodliwych.
Pasożyty, bakterie i wirusy
przenoszone na ludzi są groźne
przede wszystkim dla dzieci.
(np. glisty, tasiemnice, tęgorzyce, protozoa)



SYSTEMOWE ROZWIĄZANIE
STACJA ECO DOG TOILET



STACJA ECO DOG TOILET

15 lat własnych badań i rozwoju

zoptymalizowana konstrukcja

ogólnoświatowe, opatentowane rozwiązanie

certyfikowane przez niezależne laboratoria

utrzymuje czystość parków i przestrzeni publicznych 

przynosi oszczędności ekonomiczne

higienicznie rozwiązuje problem
rozpowszechniania się chorób



KOMPLEKSOWE HIGIENICZNE ROZWIĄZANIE

STACJA ECO DOG TOILET

Stabilizacyjno-higieniczna część
urządzenia z materiałem absorpcyjnym
o wyjątkowym składzie

Wkład filtracyjny urządzenia higienicznego

Wkładka feromonowa

Kosz ochronny

Blaszany pojemnik na worki

Uchwyt na smycz



W JAKI SPOSÓB FUNCJONUJE STACJA ECO DOG TOILET

Pies
przyciągany jest

do stacji
feromonami

Właściciel
psa wspiera
i namawia

Pies
wykonuje

toaletę

Właściciel
likwiduje
odchody

stałe

Mocz
jest

filtrowany

W wyniku
filtracji

powstaje
nieszkodliwy

płyn



SKUTECZNOŚĆ STACJI ECO DOG TOILET DLA PSÓW

STACJA ECO DOG TOILET zawiera
opatentowany składnik z zawartością
psich feromonów, które stopniowo
uwalniają się do środowiska, dzięki
czemu aktywnie przyciągają psy
i motywują ich do wykonania potrzeby.
Mają efekt uspakajający, z tego
powodu psy chętnie oznakowują
to miejsce moczem

wkładka feromonowa jest specjalnie
przygotowana przez naszych fachowców
na wyłącznie naturalnej bazie



JAK DZIAŁA STACJA
ECO DOG TOILET



KILKUFAZOWA OPATENTOWANA FILTRACJA

MATERIAŁ POCHŁANIAJĄCY

odprowadza wodę deszczową
chroni środowisko naturalne
tłumi intensywność nieprzyjemnych
zapachów

ma odpowiedni skład przeznaczony
do zbioru psich odchodów (w różnej formie)

WKŁADKA FILTRACYJNA
obniża PH moczu
usuwa zarazki
eliminuje zapach
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SERWIS I KONSERWACJA



ECO DOG TOILET WYNAJEM Z KOMPLEKSOWYM SERWISEM

RODZAJ
USŁUGI

EXCLUSIVE
3x/ kwartał

PREMIUM
2x/ kwartał

BASIC
1x/ kwartał

*Dostosowanie instalacji do terenu na miarę jest
  realizowane za dopłatą według realnych kosztów WSZYSTKIE PRZEGLĄDY: Usunięcie ewentualnego uszkodzenia

Kontrola
i serwisowanie

Kompleksowa
wymiana
materiału

pochłaniającego

Wymiana
wkładki

filtracyjnej

Uzupełnianie
feromonu

Dostosowanie
instalacji

do terenu*

Obsługa
urządzenia



KOMPLEKSOWA INSTALACJA I ZAUFANY SERWIS

instalacja STACJI ECO DOG TOILET

regularna kontrola serwisowa punktu
w ramach z góry opłaconych usług
ekologiczne usuwanie masy absorpcyjnej
wymiana filtrów
uzupełnianie feromonów

aktywna gorąca linia do zgłaszania
problemów i awarii 

Tel.: +48 600 618 719
E-mail: j.gasiorowska@ecodogtoilet.com



MOŻLIWOŚĆ WYKORZYSTANIA PANELU REKLAMOWEGO

WYNAJEM POWIERZCHNI
REKLAMOWEJ

niższe koszty za wynajem
STACJI ECO DOG TOILET

duża frekwencja ludzi w danym miejscu

dla firm istnieje możliwość korzystania
z powierzchni reklamowej ( produkty i usługi
dla psów, usługi lokalnych przedsiębiorców…)

reklama polityczna

informacje o imprezach lokalnych

łatwa identyfikacja STACJI ECO DOG TOILET
z dużej odległośc



STACJA ECO DOG
W PRAKTYCE



ECO DOG TOILET GROUP s.r.o.
IČO: 50 357 514, DIČ: 2120287048
Slovenská 1521/5
085 01 Bardejov
Slovenská republika

www.ecodogtoilet.com

KONTAKT
Jana Gasiorowska
Tel.: +48 600 618 719
E-mail: j.gasiorowska@ecodogtoilet.com


