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Satellite Industries

DZIAŁAM DŁUŻEJ NIŻ
TWÓJ NOWY SAMOCHÓD

Jestem wykonany z wytrzymałego plastiku i wytrzymam co najmniej 15 lat.
To dłużej niż przeciętna żywotność samochodu. Na koniec mojego życia,

mogę być całkowicie poddany recyklingowi. Całkiem ekologicznie, prawda?

Chcesz dowiedzieć się więcej?
Więcej informacji na stronie  https://satelliteindustries.pl/zasoby/dlugotrwalosc/

Satellite Industries jest zaangażowana w dostarczanie swoim klientom wysokiej jakości produktów i usług w 
rozsądnych cenach. Aktywnie promujemy kulturę korporacyjną, która zachęca do innowacji i szacunku dla jednostek, 
społeczeństwa i środowiska.
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1958 Al Hilde Junior zakłada Satellite Industries 
 z domowej roboty toaletami

2020 Otwarcie naszych nowych biur i magazynu w Polsce
 Tag 4: następna generacja stacji mycia rąk
 Handistand II: nowa stacja do dezynfekcji rąk
 Eco Blue: najbardziej przyjazny dla środowiska 
 środek sanitarny
 Wprowadzenie na rynek mydła i płynów do dezynfekcji rąk w   
 opakowaniach zbiorczych,oraz ich dozowników.
 Przenieśliśmy produkcję Breeze I, Wave i Slimmate do Europy,  
 aby skrócić czas realizacji zamówień.
 Wprowadzenie podstawy Impact Base.

1965 Nasz pierwszy obiegowy system spłukujący

1972 Tufway: pierwsza plastikowy przenośna toaleta, 
 wówczas jeszcze z drewnianymi drzwiami

1980 Pierwszy plastykowy front bez metalowych  
 wzmocnień

1987 Wprowadzenie na rynek toalety dla niepełnosprawnych

1990 Pierwsza toaleta z system spłukującym zawierającym 
 świeżą wodę oraz umywalkę

1996 System spłukujący dla zbiornika siedzącego i kuczącego

2006 High Tech II – dołączenie do modelu miski ze stali nierdzewnej

2009 Nabycie linii produkcyjnej Hampel Global

2005 Nabycie Synergy World
 High Tech 1, Taurus oraz World Care 
 Nowy System UV: zwiększenie żywotności dachów

2010 Highrise: model wykorzystywany do prac na dużych wysokościach
 Sanibone:  wolnostojący dozownik mydła  

2008 Nabycie firmy Thal
 Wypuszczenie na rynek nowego, ulepszonego frontu Mondo

2004 Nabycie France Propreté Cleancab

2003 Liberty: toaleta dla niepełnosprawnych
 Breeze: wolnostojąca dwuosobowa umywalka
 Camel: zbiornik na 300 galonów

2000 Maxim 3000: pierwszy model w całości dwuścienny
 Wave: wolnostojąca dwuosobowa umywalka

1995 SRO:  sześcioosobowy model pisuaru

1994 Maxim 2000
 Freedom: toaleta dla niepełnosprawnych
 Slimmate: umywalka sterowana nożnie

2012 Freedom 3: Nowa toaleta dla wózków inwalidzkich zgodna z ADA
 Breeze II: stanowisko do mycia rąk 
 Nowy magazyn w Afryce Południowej

2019 Otwarcie biura we Włoszech i magazynu

2015 Przeniesienie niemieckiego centrum dystrybucyjnego  
 i potrojenie powierzchni

JAK TO DZIAŁA?

1
2
3

Za każde wydane euro na nasze środki 
sanitarne uzyskasz jeden punkt.

Uzbieraj co najmniej 800 punktów i 
uzyskaj darmowy produkt.

Możesz wymieniać swoje uzbierane 
punkty na produkty.

*Punkty tracą ważność po upływie 3 lat

2016 Nowy toaleta Maxim 3000

2014 Otwarcie nowego centrum dystrybucji w Bristolu w Stanach   
 Zjednoczonych 
 Otwarcie linii produkcyjnej przyczep toaletowych w Stanach   
 Zjednoczonych 

2018 Przejęcie spółki Polyportables
 Ponowne podwojenie powierzchni w Niemczech 
 Przeprowadzka do znacznie większego magazynu w Wielkiej Brytanii

KORZYŚĆ Z INWESTYCJI
Odbierz nagrody za zaufanie do naszych produktów.

Satellite Industries jest światowym liderem na rynku 
produktów w branży przenośnych urządzeń sanitarnych. 
Jesteśmy firmą rodzinną, która od ponad 60 lat służy 
klientom w ponad 125 krajach.

NAJWYŻSZA JAKOŚĆ I TRWAŁOŚĆ

Wiodące firmy wynajmu z całego świata rok po 
roku obdarzają Satellite zaufaniem ze względu na 
nasze zaangażowanie w oferowanie najwyższej 
jakości produktów i usług. Aktywnie pracujemy nad 
doskonaleniem naszych produktów, aby zagwarantować 
najbardziej innowacyjne, trwałe i ekologiczne 
rozwiązania, które przyczynią się do maksymalizacji 
rentowności działalności firm.

Nasze produkowane w Niemczech produkty wykonane są 
z wysokiej jakości materiałów i zapewniają maksymalny
czas eksploatacji, działając przez co najmniej 15 lat.
Ponadto nasze przenośne toalety są w pełni zgodne
ze wszystkimi normami międzynarodowymi (DIN, ANSI
i CEN), a ich różnorodność odpowiada wszystkim
kulturom, przekonaniom i zwyczajom na całym świecie!
 
BLISKOŚĆ I DUŻE MOCE PRODUKCYJNE

Firma Satellite dysponuje największymi na świecie 
możliwościami produkcyjnymi w zakresie toalet 
przenośnych, oferując kompleksową obsługę w zakresie 
toalet, środków sanitarnych, urządzeń serwisowych, 
stanowisk do mycia rąk i luksusowych przyczep. Nasza 
wewnętrzna produkcja i wykwalifikowany personel 
zapewniają stały nadzór nad różnymi etapami procesu 
produkcyjnego, gwarantując jakość naszych produktów.

Nasze magazyny w Niemczech, Wielkiej Brytanii, 
Włoszech, Polsce, Hiszpanii, na Bliskim Wschodzie i w 
Południowej Afryce zapewniają szybką dostawę w niskiej 
cenie.

WYJĄTKOWY SERWIS I WIEDZA

Dzięki naszemu 30-letniemu doświadczeniu w 
sektorze wynajmu oraz słuchaniu opinii klientów, firma 
Satellite nieustannie dąży do dostarczania produktów 
zaprojektowanych z myślą o spełnianiu potrzeb 
operatorów i pozyskiwaniu użytkowników końcowych.

Wiemy wszystko o tej branży. Nasi wielojęzyczni 
przedstawiciele ds. obsługi klienta są gotowi do 
odbierania telefonów oraz udzielania szybkich i 
profesjonalnych odpowiedzi w celu zapewnienia 
jak największej satysfakcji klientów. Doświadczony 
zespół sprzedaży firmy Satellite działa w charakterze 
prawdziwych konsultantów, służąc pomocą i radą w 
zakresie sposobów wejścia do szybko rozwijającego się 
świata przenośnych toalet, ekspansywnego rozwoju i 
maksymalizacji zysków.

HISTORIA WPROWADZENIE
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TUFWAY MONDOToaleta ta dostępna jest na rynku od ponad 40 lat, stale 
udoskonalana pod względem technicznym jak i wizualnym 
doskonale nadaje się na place budowy  lub imprezy. Tufway 
zyskał zaufanie tysięcy klientów na całym świecie co uczyniło 
go najlepiej sprzedającą się kabiną. Jej wartość w połączeniu 
z ceną są nieocenione i chociaż jest jednym z najmocniejszych 
modeli na rynku, jej lekkość gwarantuje bezproblemowe 
przenoszenie.

Slimmate
Pojemnośc: 38L  
Liczba użyć: 186

Zestaw do podnoszenia 
kabiny z pełnym zbiornikiem

Zestaw do podnoszenia 
kabiny z pustym zbiornikiem

Podłoga z kratownicy
(dostępna także w 
wersji ze spłukiwaniem 
nożnym)

Dodatkowo w naszej ofercie 
znajdują się akcesoria 
takie jak: dozownik mydła, 
dozownik ręczników 
papierowych, półka narożna, 
wskaźnik płci, lustro, 
oświetlenie, wieszak na 
papier toaletowy (4 rolki) i 
wentylator zasilany energią 
słoneczną.

Dane techniczne

 Wymiary (w x sz x d): 2,33 m x 1,12 m x 1,22 m
 Waga: 75 kg
 Pojemność zbiornika: 265 L

Slimmate Forearm
Pojemnośc: 38L 
Liczba użyć: 186

Kolory
Standard      Specjalne

Systemy spłukiwania Akcesoria / Opcje

PODSTAWOWY 
SYSTEM SPŁUKIWANIA
System spłukiwania  
z recyrkulacją (pompką 
ręczną lub nożną) 

FLIP TOP
System spłukiwania  
z recyrkulacją (pompką 
ręczną lub nożną) 

SWISH
Spłuczka z odchylaną 
pokrywą (pompa ręczna 
lub nożna)

Produkt dostępny 

BEZPŁATNIE  
 za 12 000 punktów ROI  
(bez systemu spłukiwania)
 za 20 000 punktów ROI  
(z systemem spłukiwania Flip Top)

tylko z szarymi 
drzwiami

Wasi klienci pokochają nasze Mondo. Ten najwyższej jakości model 
od lat jest hitem w Europie, a obecnie zaczyna podbijać resztę 
świata. Wyprodukowany z najlepszych materiałów,  zapewnia 
najwyższe standardy higieny oraz daje poczucie komfortu. Mimo, iż 
wygląd Mondo jest ciągle udoskonalany, zawsze zachowa unikalny 
charakter.

Dane techniczne

 Wymiary (w x sz x d): 2,31 m x 1,12 m x 1,22 m
 Waga: 73,5 kg
 Pojemność zbiornika: 265 L

Slimmate
Pojemnośc: 38L  
Liczba użyć: 186

Zestaw do podnoszenia 
kabiny z pełnym 
zbiornikiem

Zestaw do podnoszenia 
kabiny z pustym 
zbiornikiem

Podłoga z kratownicy
(dostępna także w wersji 
ze spłukiwaniem nożnym)

Dodatkowo w naszej ofercie znajdują się akcesoria takie jak: dozownik 
mydła, dozownik ręczników papierowych, półka narożna, wskaźnik płci, lustro, 
oświetlenie, wieszak na papier toaletowy (4 rolki) i wentylator zasilany energią 
słoneczną.

PODSTAWOWY 
SYSTEM SPŁUKIWANIA
System spłukiwania  
z recyrkulacją (pompką 
ręczną lub nożną)  

Slimmate Forearm
Pojemnośc: 38L 
Liczba użyć: 186

Wytłoczone panele 
 na umieszczenie logo

Akcesoria / Opcje

Systemy spłukiwania

FLIP TOP
System spłukiwania  
z recyrkulacją (pompką 
ręczną lub nożną) 

SWISH
Spłuczka z odchylaną 
pokrywą (pompa 
ręczna lub nożna)

ZBIORNIK KUCZĄCY
Z otwieranym zbiornikiem
lub pompką ręczną
(opcjonalna słuchawka 
prysznicowa)

ZBIORNIK KUCZĄCY
Z otwieranym zbiornikiem
lub pompką nożną
(opcjonalna słuchawka 
prysznicowa)

Kolory
Standard       Specjalne

Produkt dostępny 

BEZPŁATNIE  
 za 12 000 punktów ROI (bez systemu spłukiwania)
 za 20 000 punktów ROI (z systemem spłukiwania Flip Top)
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AXXIS Axxis łączy unikalny wygląd z funkcjonalnością w jednej wysokiej 
jakości kabinie. Standardowo wyposażony w samozamykające 
się zawiasy, wytrzymały zamek obrotowy, zintegrowane szczeliny 
wentylacyjne i jest zaprojektowany tak, aby wytrzymać wszystkie 
możliwe warunki.

Pro 12
Pojemnośc: 45.4L 

Podłoga z kratownicy
(dostępna także w 
wersji ze spłukiwaniem 
nożnym)

Dane techniczne

 Wymiary (w x sz x d): 2,27 m x 1,09 m x 1.19 m
 Waga: 74,8 kg
 Pojemność zbiornika: 227 L

Pro 22 (brak miejsca 
na pisuar)
Pojemnośc: 83.3L 

Zestaw do podnoszenia 
kabiny z pełnym 
zbiornikiem

Zestaw do podnoszenia 
kabiny z pustym zbiornikiem

Dodatkowo w naszej ofercie znajdują się 
akcesoria takie jak: dozownik mydła, dozownik 
ręczników papierowych, półka narożna, 
wskaźnik płci, lustro, oświetlenie, wieszak na 
papier toaletowy (4 rolki) i wentylator zasilany 
energią słoneczną.

Wytłoczone panele 
 na umieszczenie logo

Kolory
Standard  Specjalne

Systemy spłukiwania Akcesoria / Opcje

FLIP TOP
System spłukiwania  
z recyrkulacją (pompką 
ręczną lub nożną) 

FLIP TOP FRESH
Zapewniający świeżość 
system spłukiwania 
(pompką ręczną lub 
nożną)
 
(wymagane stanowisko 
do mycia rąk Pro 22)

Produkt dostępny 

BEZPŁATNIE  
 za 12 000 punktów ROI  
(bez systemu spłukiwania)
 za 20 000 punktów ROI  
(z systemem spłukiwania Flip Top   
z pompą ręczną)

Maxim 3000 to produkowana całkowice przez formowanie 
nadmuchowe kabina z podwójnymi ścianami, co tworzy 
niezaprzeczalną jakość i trwałość. Dopasowanie i wykończenie 
toalety Maxim 3000 zostało także ulepszone poprzez użycie 
standardowych ścian i całkowicie nachodzącej na kabinę podstawy, 
co zapewnia równomierne dopasowanie podczas montażu. 
Wartością dodaną dla użytkowników końcowych oraz operatorów 
jest nowa rura wentylacyjna, z wbudowanym haczykiem na 
odzież wierzchnią/torebkę. Udogodnienia takie nie występują w 
standardowych toaletach. To dlatego, że Maxim 3000 to coś więcej 
niż standardowa toaleta.

MAXIM 3000

Dane techniczne

 Wymiary (w x sz x d): 2,29 m x 1,12 m x 1,22 m
 Waga: 85,8 kg
 Pojemność zbiornika: 265 L

Zestaw do podnoszenia 
kabiny z pustym zbiornikiem

Dodatkowo w naszej ofercie znajdują się 
akcesoria takie jak: dozownik mydła, 
dozownik ręczników papierowych, półka 
narożna, wskaźnik płci, lustro, oświetlenie, 
wieszak na papier toaletowy (4 rolki) i 
wentylator zasilany energią słoneczną.

Zestaw do podnoszenia 
kabiny z pełnym zbiornikiem

Mała miska
Pojemnośc: 32.5L

Szeroka miska
Pojemnośc: 32.5L

Kolory
Standard 

PODSTAWOWY SYSTEM 
SPŁUKIWANIA
System spłukiwania  
z recyrkulacją (pompką ręczną 
lub nożną)  

Akcesoria / OpcjeSystemy spłukiwania

FLIP TOP
System spłukiwania  
z recyrkulacją (pompką 
ręczną lub nożną)

Produkt dostępny 

BEZPŁATNIE  
 za 12 000 punktów ROI  
(bez systemu spłukiwania)
 za 20 000 punktów ROI  
(z systemem spłukiwania Flip Top)
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LIBERTY Liberty to przestronna, przystosowana dla 
osób na wózkach inwalidzkich toaleta, 
która może być również promowana 
jako toaleta rodzinna. Wyposażono ją w 
opatentowany system płaskiej podłogi 
ułatwiający wjazd i manewrowanie 
wózkiem inwalidzkim. Nowy model jest 
dostarczany z czterema zewnętrznymi 
uchwytami z tworzywa sztucznego, które ułatwiają ustawienie i 
sprawiają, że ręce mniej się męczą dzięki szerszym uchwytom 
dla dłoni, a także wytłaczanymi otworami wentylacyjnymi, 
które poprawiają przepływ powietrza i eliminują konieczność 
wymiany uszkodzonych siatek wentylacyjnych.

Dane techniczne

 Wymiary (w x sz x d): 2.22 m x 1,58 m x 1,58 m
 Waga: 113 kg
 Pojemność zbiornika: 132 L

Kolory
Standard

Zestaw do 
podnoszenia kabiny  
z pustym zbiornikiem

Produkt dostępny 

BEZPŁATNIE 
 za 30 000 punktów ROI

DOSTOSOWANE 
DO WÓZKÓW 

INWALIDZKICH

Umywalka sterowana 
ręcznie (Tylko z dużym 
zbiornikiem)
Pojemnośc: 45 L 

Duży zbiornik
Pojemnośc: 257 L 

Akcesoria / Opcje

Systemy spłukiwania

PODSTAWOWY 
SYSTEM 
SPŁUKIWANIA
System spłukiwania  
z recyrkulacją (pompką 
ręczną lub nożną)  

Dodatkowo w naszej 
ofercie znajdują się 
akcesoria takie jak: 
dozownik mydła, 
dozownik ręczników 
papierowych, półka 
narożna, wskaźnik 
płci, lustro, oświetlenie, 
wieszak na papier 
toaletowy (4 rolki) i 
wentylator zasilany 
energią słoneczną.

Przewijak

NOWY

Idealne 
rozwiązanie

dla całych rodzin!

FREEDOM Nowa konstrukcja to większa wytrzymałość!  
Wśród nowości znalazły się: podstawa 
wtryskiwana próżniowo, wzmocnione 
panele boczne, dłuższe uchwyty, 
formowane osłony otworów, plastikowe 
uchwyty do przenoszenia oraz wzmocniony 
dach, futryna, zamknięcie i zasuwka.

W testach zderzeniowych połączenia ścian 
i podłogi wytrzymywały bez szkód siłę dwukrotnie większą niż 
poprzednie modele, a ścięta zewnętrzna krawędź podłogi to 
lepszy dostęp dla dźwigu i łatwiejsze przewożenie. Inne cechy to 
plastikowe, bezkorozyjne uchwyty do podnoszenia. Nowy dach 
jest mocniejszy o 50%,  a nowe, wytrzymałe drzwi zapewniają 
większą trwałość. Wszystkie nowe zalety oraz wyjątkowa w 
branży czteroletnia gwarancja sprawiają, że Freedom wyróżnia 
się jakością i niezawodnością.

Dane techniczne

 Wymiary (w x sz x d): 2,29 m x 1,68 m x 2,22 m
 Waga: 136 kg
 Pojemność zbiornika: 132 L

Kolory
Standard

Zestaw do podnoszenia 
kabiny z pustym 
zbiornikiem

Produkt dostępny 

BEZPŁATNIE 
 za 42 000 punktów ROI

NOWY

DOSTOSOWANE 
DO WÓZKÓW 

INWALIDZKICH

Umywalka 
sterowana ręcznie 
(Tylko z dużym 
zbiornikiem)
Pojemnośc: 45 L 

Duży zbiornik
Pojemnośc: 257 L 

Akcesoria / OpcjeSystemy spłukiwania

PODSTAWOWY 
SYSTEM SPŁUKIWANIA
System spłukiwania  
z recyrkulacją (pompką 
ręczną lub nożną)  

Dodatkowo w naszej ofercie znajdują się 
akcesoria takie jak: dozownik mydła, 
dozownik ręczników papierowych, półka 
narożna, wskaźnik płci, lustro, oświetlenie, 
wieszak na papier toaletowy (4 rolki) i 
wentylator zasilany energią słoneczną.
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HIGHRISE Highrise to jedyna w swoim rodzaju przenośna toaleta. 
Jest wąska i niska, co sprawia, że mieści się we wszystkich 
windach i innych wąskich przejściach. Szczelnie zamykana, z 
natłuszczonymi kołami będzie się doskonale toczyć nawet po 
zakurzonych powierzchniach, a opcjonalny zasuwany dach 
zapewni maximum prywatności użytkownikom.

Dane techniczne

 Wymiary (w x sz x d)
 Bez dachu (standard): 1,98 m x 0,79 m x 1,35 m
 Z dachem opuszczonym: 1,98 m x 0,79 m x 1,35 m 
 Z dachem podniesionym: 2,23 m x 0,79 m x 1,35 m
 Waga: 115 kg
 Pojemność zbiornika: 144 L

Kolory

Zasuwany dach
(pokazany opuszczony)

Zasuwany dach
(pokazany podniesiony)

Zestaw do podnoszenia  
z pełnym lub pustym

zbiornikiem

Standardowo wyposażony 
w 2-rolkowy uchwyt 
papieru oraz pisuar.

Akcesoria / Opcje

Systemy spłukiwania

PODSTAWOWY 
SYSTEM SPŁUKIWANIA
System spłukiwania  
z recyrkulacją (pompką 
ręczną lub nożną)  

Zasuwany dach (shown 
up)

Produkt dostępny 

BEZPŁATNIE 
 za 30 000 punktów ROI (bez dachu)
with 42 000 ROI points (z chowanym 
dachem + zestawem do podnoszenia)

HOT MAINS CONNECT

Ta kabina z możliwością podłączenia do kanalizacji, 
spełnia najwyższe wymagania zarówno w sferze 
funkcjonalności jak i wygody. Otwór na wąż jest ukryty, 
co zapobiega wandalizmowi. Łatwość i szybkość w 
podłączeniu do kanalizacji, sprawia, że jest ona idealna 
dla firm, którym zależy na tym aby użytkownicy czuli 
się w nich jak w domu. W ramach naszego modelu 
dostępne są urządzenia Mains Connect i Hot Mains 
Connect.

MAINS CONNECT

Dostępny z

Podstawowe wyposażenie

Wytrzymała plastikowa 
muszla oraz 

ceramiczna spłuczka

Duże plastikowe 
umywalki

Wylot brudnej 
wody z tyłu toalety

Wlot czystej 
wody z przodu toalety

Dane techniczne

• 3 kW przgrzewacz wody na podczerwień
• Sensor ruchu utrzymujący strumień wody przez  
 20 sekund
• 16 A gniazda zasilania zamontowane na zewnątrz 
kabiny
• Wodoodporna skrzynka bezpiecznikowa
• Wodoodporny przełącznik
• Wbudowane światło

Produkt dostępny 

BEZPŁATNIE 
 za 36 000 punktów ROI

Dostępny z Tufway lub Mondo.
Kolory i wymiary: zob. specyfikacja Tufway 
lub Mondo.

Kolory i wymiary: zob. specyfikacja Tufway 
lub Mondo.

Produkt dostępny 

BEZPŁATNIE 
 za 36 000 punktów ROI

Tufway lub 
Mondo.
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Odour Control…Guaranteed!

WODA ZIMNA
Mobilna, ekonomiczna kabina prysznicowa z wodą 
zimną zdobyła już zaufanie zarówno użytkowników jak 
i firm zajmujących się ich wynajmem w całej Europie. 
Strumień prysznica może być regulowany ręcznie od 
najmocniejszego do słabego. 

PUSTA KABINA
Pusta kabina doskonale nadaje się do wykorzystania 
jako przebieralnia na plaży, nad jeziorem czy też 
przy niekrytym basenie. Stanowi dobre uzupełnienie 
kabiny prysznicowej.

Dostępny z Tufway lub Mondo.
Kolory i wymiary: patrz  
wybrany model.

Tylko z szarymi 
drzwiami

KABINA 
PRYSZNICOWA

GORĄCA  
WODA
Porta Shower został tak zaprojektowany aby można go w 
prosty sposób dołączyć do źródła wody a podgrzewacz 
na gaz zapewnia prawie natychmiastowy przepływ ciepłej 
wody. Z ciepłej wody można korzystać natychmiast 
po podłączeniu kabiny do instalacji wodociągowej i 
podgrzewacza przepływowego (opcjonalnie), co jest 
niezwykle proste. Zarówno podczas instalowania, jak 
i korzystania z kabiny prysznicowej Porta Shower nasi 
klienci będą mile zaskoczeni komfortem i wygodą, jakie 
zapewnia ona swoim użytkownikom.

Dane techniczne

• Automatyczny system zapłonu
• Zapłon: 2 baterie typu „D”
• Połączenie wodne: np. wąż ogrodowy
• Ciśnienie wody: 0,025–0,1 MPa
• Przepływ wody: 5,7 l/min
• Typ gazu: butan lub propan
• Ciśnienie gazu: 30 mbar B/P
• Moc cieplna (Hs): 10 kW
• Ciśnienie zasilania*: 28-30/37, 50 mbar
• Waga: 127 kg * może się różnić w zależności od kraju

Dane techniczne
Waga:  121 kg

Dostępny z Tufway lub Mondo.
Kolory i wymiary: patrz wybrany model.

Dostępny z Tufway lub Mondo.
Kolory i wymiary: zob. specyfikacja Tufway lub 
Mondo.
Dane techniczne
Waga:  66-67 kg

  Certyfikat

Produkt dostępny 

BEZPŁATNIE  
 za 15 000 punktów ROI

Produkt dostępny 

BEZPŁATNIE  
 za 36 000 punktów ROI ŚRODKI 

ZAPACHOWE
Środki zapachowe i czyszczące Safe-T-Fresh są używane 
przez operatorów przenośnych toalet w ponad 115 krajach 
na całym świecie do konserwacji toalet, samochodów 
ciężarowych i stanowisk do mycia rąk. Jako lider w branży 
oferujemy pachnące, bezpieczne i skuteczne środki 
zapachowe i czyszczące, które neutralizują zapachy, 
zamiast je maskować, zapewniając w ten sposób 
długotrwałą świeżość.

ŚRODKI ZAPACHOWE  
W POSTACI STAŁEJ
Saszetki QuickScents to szybki, świeży i łatwy 
sposób na serwisowanie przenośnych toalet. Każdy 
pakiet to długotrwały zapach i skuteczny niebieski 
barwnik. To Potrójna Technologia Molekularna w 
maleńkiej saszetce, która zapewnia neutralizację 
zapachu i proste zarządzanie kosztami.
QuickBlue™ to pierwsze opakowanie środka 
musującego z podwójnej folii, które rozpuszcza 
się w solance. Ten niezwykły proces (zgłoszenie 
patentowe w toku) łączy w sobie folię PVA z powłoką 
spodnią, tworząc dynamicznie uwalniany środek 
zapachowy do stosowania podczas organizowanych 
wydarzeń i w niskich temperaturach.
Seria produktów QuickScents i QuickBlue jest teraz 
dostępna w wygodnym, wyjątkowym opakowaniu: 
QuickPackets!
Eco Blue to rewolucyjny nowy produkt w saszetce, 
który jest w pełni biodegradowalny i króry nie zawiera 
żadnych niebezpiecznych materiałów (bez biocydów 
i bakterii), ale mimo to nie traci głęboki niebieskiego 
koloru ani zapachau i zapewnia odświeżający 
lawendowy zapach w każdej temperaturze.

ŚRODKI ZAPACHOWE  
W PŁYNIE
Skoncentrowany, przenośny, środek 
zapachowy w płynie do toalet, który 
zapewnia doskonałą neutralizację 
nieprzyjemnych zapachów. Długotrwale 
działający intensywnie niebieski barwnik 
nie plami, zatem nie barwi rąk. Aktywne 
składniki sprawiają, że jest on skuteczny i 
ekonomiczny. Nie zawiera formaldehydu.
•  STF6K
•  STF5K
•  STF4K
•  STF3K
•  Super Tubes

ŚRODKI 
ZAPACHOWE
Toalety emitują nieprzyjemne zapachy, 
co sprawia, że klienci zaczynają myśleć 
o rezygnowaniu z korzystania z nich. Aby 
umożliwić klientom przyjemny pobyt w 
toalecie, zapewnij długotrwale działające 
środki zapachowe przy każdej wizycie.

•  Cabana Spray
•  Dyski Air Works

MYDŁA I 
HIGIENA 
RĄK
Mydła i środki 
odkażające do 
rąk, pieniące lub 
niepieniące

PRODUKTY DO 
PISUARÓW
•  Bloczki do pisuarów
•  Środki do czyszczenia  
   pisuarów
•  Wkłady do pisuarów

AKCESORIA
Szeroki wybór pomp, butelek, końcówek, 
szczotek itp.

PRODUKTY 
CZYSZCZĄCE
•  Środek do zwalczania grafitti Graffix
•  Środek do mycia samochodów 
   ciężarowych
•  Środek do mycia 
   toalet

Własna produkcja i wykwalifikowani pracownicy 
zapewniają stały monitoring różnych faz procesu produkcji 
– świadectwo najwyższej jakości naszych produktów.

Skontaktuj się z lokalnym 
przedstawicielem handlowym 
w celu uzyskania dalszych 
informacji.
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MODUŁY 
SERWISOWE

Nasze niewielkie i wydajne moduły serwisowe zapewniają 
operatorom sprawne metody opróżniania i czyszczenia 
przenośnych kabin toaletowych w prosty i szybki 
sposób. Dzięki przemyślanej konstrukcji i sprawdzonym 
komponentom moduły te zapewniają bezproblemową 
pracę.

MAL225
POJEMNOŚĆ CZYSTEJ/BRUDNEJ WODY

225 L / 600 L 

MAL250
POJEMNOŚĆ CZYSTEJ/BRUDNEJ WODY

250 L / 700 L 

MAL300
POJEMNOŚĆ CZYSTEJ/BRUDNEJ WODY

380 L / 750 L 

MAL450
POJEMNOŚĆ CZYSTEJ/BRUDNEJ WODY

550 L / 1150 L 

MAL650
POJEMNOŚĆ CZYSTEJ/BRUDNEJ WODY

850 L / 1600 L 

MSG925
POJEMNOŚĆ CZYSTEJ/BRUDNEJ WODY

1200 L / 2300 L 

Skontaktuj się z lokalnym 
przedstawicielem handlowym w 
celu uzyskania dalszych informacji.

PRZYCZEPY 
TOALETOWE

Tę wszechstronną przyczepę, którą można 
przetransportować wszędzie, zaprojektowano 
z myślą o osobach, które pragną „własnej 
przestrzeni”. To miejsce, do którego można 
uciec z tłumu, by odświeżyć się... na osobności. 
Zapewnia wszelkie wygody, jak domowa 
łazienka, ale w przenośnym rozmiarze.

Konkurencyjna cena sprawia, że na 
doskonałości nie trzeba oszczędzać. Do 
budowy naszych przyczep wykorzystujemy 
najwyższej jakości materiały i rzemiosło. 

W przyczepie Selfie Slim znajdują się dwie 
prywatne łazienki, każda ze spłukiwaną 
toaletą, umywalką, blatem, lustrem i jasnym 
oświetleniem otoczenia. Z całkowicie 
naładowanymi akumulatorami i pełnym 
zbiornikiem czystej wody przyczepa może 
pracować przez cały dzień.

Skontaktuj się z lokalnym 
przedstawicielem handlowym w celu 
uzyskania dalszych informacji.

Dane techniczne

• Liczba toalet: 2
• Długość: 4030 mm
• Szerokość: 1670 mm
• Szerokość ze stopniami: 2220 mm
• Wysokość bez klimatyzatora: 2795 mm
• Waga: 1160 kg
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WOLNOSTOJĄCE

WAVE * 

W pełni zabudowany, szczelnie zamknięty zbiornik 
utrzymuje wodę świeżą i czystą. Podajnik ręczników i 
dozownik mydła oraz dysza natryskowa zapewniają łatwą 
obsługę i znakomite efekty. Możliwość stosowania tabletek 
chlorowych, dodatkowo pomaga chronić użytkowników.

WYSOKOŚĆ:  
WYSOKOŚĆ UMYWALKI:  

SZEROKOŚĆ:   

GŁĘBOKOŚĆ:  
POJEMNOŚĆ ZBIORNIKA  
CZYSTEJ WODY: 

POJEMNOŚĆ ZBIORNIKA  
ZUŻYTEJ WODY: 

WAGA W STANIE  
PUSTYM / PEŁNYM:   

PRZYBLIŻONA LICZBA UŻYĆ: 

BREEZE * 

Ta wolnostojąca, dwuosobowa stacja 
do mycia rąk, umożliwia dokładne 
mycie od koniuszków palców aż po 
łokcie przy użyciu niewymagających 
angażowania rąk nożnych pompek. 
Bez trudu mieści się ono wewnątrz 
większości kabin, co pozwala 
zaoszczędzać miejsce podczas 
transportu.

BREEZE II
WYSOKOŚĆ:  
SZEROKOŚĆ:   

GŁĘBOKOŚĆ:  
POJEMNOŚĆ ZBIORNIKA  
CZYSTEJ WODY: 

POJEMNOŚĆ ZBIORNIKA  
ZUŻYTEJ WODY: 

WAGA W STANIE PUSTYM:

BREEZE I
WYSOKOŚĆ:  
SZEROKOŚĆ:   

GŁĘBOKOŚĆ:  
POJEMNOŚĆ ZBIORNIKA  
CZYSTEJ WODY:

POJEMNOŚĆ ZBIORNIKA  
ZUŻYTEJ WODY:

WAGA W STANIE PUSTYM:

*Dozowniki należy zamówić oddzielnie

*Dozowniki należy zamówić oddzielnie

*Dozowniki należy zamówić oddzielnie

TAG 4 *

Nowe usprawnione stanowisko do hygieny rąk o wysokiej 
wydajności, które pasuje do większości przenośnych toalet 
o standardowych rozmiarach, co ułatwia ich transport. 
Nowy mechanizm blokujący, łatwiejsze przyłącze ssące i 
dostęp do zbiornika świeżej wody oraz większe uchwyty z 
czterech stron sprawiają, że Tag 4 jest łatwym w utrzymaniu, 
codziennym urządzeniem.

WYSOKOŚĆ: 
SZEROKOŚĆ:   
GŁĘBOKOŚĆ: 
POJEMNOŚĆ ZBIORNIKA  
CZYSTEJ WODY: 

POJEMNOŚĆ ZBIORNIKA  
ZUŻYTEJ WODY: 

WAGA W STANIE PUSTYM: 

Produkt dostępny  
* BEZPŁATNIE 
 za 12 000 punktów ROI UMYWALKI DO KABIN

PRO-12 *

Prawdopodobnie najbardziej elastyczna z 
wbudowanych stacji mycia rąk na rynku, Pro-
12 zapewnia dużo miejsca w zbiorniku, a także 
możliwość umieszczenia go w dowolnej standardowej 
wielkości przenośnej toalecie PolyPortables bez 
demontażu pisuaru. Dostępny również w wersji „Slim” 
do zainstalowania w prawie każdej innej przenośnej 
toalecie.

WYSOKOŚĆ:  
SZEROKOŚĆ:   

SZEROKOŚĆ “SLIM”: 
GŁĘBOKOŚĆ:  
POJEMNOŚĆ ZBIORNIKA  
CZYSTEJ WODY: 

WAGA W STANIE PUSTYM: 

*Na zdjęciu z opcjonalnym 
„promount board”

PRO-22 *

Ta wytrzymała stacja do mycia rąk wymaga demontażu 
przenośnego pisuaru w toalecie, ale zapewnia użytkownikowi 
83,3 l świeżej wody. W sytuacjach wymagających systemu 
płukania świeżą wodą Pro-22 służy jako jednostka z wyboru 
zarówno do mycia rąk, jak i jako zbiornik świeżej wody do 
zbiornika na wodę do przenosnej toalecie.

WYSOKOŚĆ:  
SZEROKOŚĆ:   

GŁĘBOKOŚĆ:  
POJEMNOŚĆ ZBIORNIKA  
CZYSTEJ WODY: 

WAGA W STANIE PUSTYM: 

*Na zdjęciu z opcjonalnym 
„promount board”AGWASH

Stojące stanowisko AgWash™ 
do mycia rąk można montować 
na zewnątrz wszystkich 
przenośnych toalet, zgodnie 
z wymaganiami dobrych 
praktyk rolniczych (ang. Good 
Agricultural Practices, GAP) w 
warunkach polowych.

WYSOKOŚĆ:  
SZEROKOŚĆ:   

GŁĘBOKOŚĆ:  
POJEMNOŚĆ ZBIORNIKA  
CZYSTEJ WODY:

WAGA W STANIE PUSTYM: 

PRZYBLIŻONA LICZBA UŻYĆ: 

SLIMMATE (FOREARM) 

Ta kompaktowa umywalka wewnętrzna jest 
wyposażona w oszczędzającą wodę wachlarzową 
dyszę natryskową, a dodatkowo posiada duży zbiornik 
na czystą wodę, dzięki czemu jedno napełnienie 
wystarcza na wielokrotne mycie rąk. Pompa nożna 
umieszczono tak, aby umożliwić łatwą obsługę 
umywalki oraz dokładne mycie przy ograniczonej 
liczbie naciśnięć.

MAXIM 3000 (FOREARM) 

Stylowa narożna umywalka z pompką nożną, idealnie 
pasuje do wnętrza kabiny Maxim 3000. Duża misa 
jest wypolerowana na wysoki połysk, co ułatwia 
czyszczenie i pozwala zachować świeży wygląd 
nawet po wielu użyciach.

WYSOKOŚĆ:  
SZEROKOŚĆ:   

GŁĘBOKOŚĆ:  
POJEMNOŚĆ ZBIORNIKA  
CZYSTEJ WODY:

WAGA W STANIE PUSTYM: 

WAGA W STANIE PEŁNYM: 

PRZYBLIŻONA LICZBA UŻYĆ:

WYSOKOŚĆ:  
WYSOKOŚĆ UMYWALKI:

SZEROKOŚĆ “FOREARM”: 
SZEROKOŚĆ:   

GŁĘBOKOŚĆ:  
POJEMNOŚĆ ZBIORNIKA  
CZYSTEJ WODY: 

WAGA W STANIE PUSTYM: 

WAGA W STANIE PEŁNYM:

Produkt dostępny  
* BEZPŁATNIE 
 za 4 000 punktów ROI

Produkt dostępny 

BEZPŁATNIE 
 za 5 000 punktów ROI

137 cm
82 cm

107 cm
61 cm
163 L
178 L

54 kg / 213 kg
630

164 cm
9 cm

65 cm
76 L

83 L
30 kg

152 cm
56 cm
51 cm

76 L

76 L
25.4 kg

112 cm
48 cm
36 cm
27 cm

45.4 L
7.7 kg

93 cm
43 cm
34 cm

83.3 L
11.4 kg

112 cm
56 cm
23 cm

32.5 L
6.4 kg
44 kg

200

98 cm
84 cm

112 cm
48 cm
20 cm

38 L
6.4 kg
44 kg

169 cm
41 cm
29 cm

64.3 L
8.4 kg

330

150 cm
48 cm
67 cm 

83 L
83 L

 29.5 kg
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Produkt dostępny 

BEZPŁATNIE 
 za 3 000 punktów ROI

Produkt dostępny 

BEZPŁATNIE 
 za 3 000 punktów ROI

STACJE DO DEZYNFEKCJI RĄK
*Dozowniki należy zamówić oddzielnie

HANDISTAND II
Handistand II to prosta, wygodna stacja odkażająca 
do rąk na każdą okazję. Kształt piramidy ułatwia 
manewrowanie i układanie w stosy podczas 
transportu lub przechowywania. Dzięki pojemności 
czterech dozowników, Handistand II może być tak 
wszechstronny, jak potrzebujesz.

WYSOKOŚĆ:  119 cm
PODSTAWOWA SZEROKOŚĆ + GŁĘBOKOŚĆ: 76 cm
TOP SZEROKOŚĆ + GŁĘBOKOŚĆ:   21 cm
WAGA (BEZ DOZOWNIKÓW):  10 kg

HANDISTAND I
HandiStand jest wykonany z nietłukącego się 
formowanego polietylenu, który jest w stanie 
wytrzymać siłę wandali i przyrody, dzięki czemu 
można go wypożyczać rok po roku. Jeśli szybsze 
zyski i długoterminowe korzyści są tym, czego się 
oczekuje od stanowiska higieny rąk, Handistand to 
zapewni.

WYSOKOŚĆ:   152 cm
SZEROKOŚĆ:    51 cm
GŁĘBOKOŚĆ:   51 cm 
WAGA (BEZ DOZOWNIKÓW):  7.25 kg

Dozownik do płynu 
dezynfekującego

DOZOWNIKI I WKŁADY

Do użytku w miejscu pracy lub 
na podwórku. Czyści ściany 
wewnętrzne i zewnętrzne. Utrzymuj 
toalety w nowej odsłonie.

Żel do dezynfekcji rąk 
65% alkohol

Płyn do dezynfekcji rąk 
80% alkohol

Dostępne pojemności: 5L, 20L, 200L, 1000L

Dostępne pojemności: 1L, 3.8L, 23L

Zapas

Dostępne pojemności: 10L

Środek do 
dezynfekcji rąk lub
Wkłady z mydłem
12 x 800ml / 10 x 1L

*Rodzaj dozowników może się różnić w zależności od dostępności

PODAJNIK RĘCZNIKÓW 
PAPIEROWYCH

DOZOWNIKI DO NAPEŁNIANIA 
MYDŁEM W PŁYNIE

DOZOWNIKI UZUPEŁNIAJĄCE

Wkłady z płynem do 
dezynfekcji rąk, mydłem i 
pianką  6 x 1L

PŁYN DO MYCIA KABIN

WKŁADY UZUPEŁNIAJĄCE

Dozownik do płynów do 
dezynfekcji rąk, mydła i wkładów 
piankowych

Dozownik mydła lub środka do 
dezynfekcji rąk we wkładzie

Dozownik mydła lub środka do 
dezynfekcji rąk we wkładzie

800ml 1L 1L

0.5L 1L

PŁYN DO DEZYNFECKJI RĄK ZAPAS

1L
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URICLEAN
Ten przenośny pisuar może pomieścić 3 użytkowników 
jednocześnie. Jest on podłączony do kanalizacji. Posiada 
mocne uchwyty do podnoszenia i przenoszenia z pełnym 
zbiornikiem. 
Można go postawić obok kabin toaletowych.  Coraz więcej 
miast wymaga ich użycia aby uniknąć zniszczeń publicznych 
i historycznych budynków. Pod względem cenowym 
pokonuje konkurencję w zakresie długoterminowych 
inwestycji.

DIMENSIONS (H X Ø): 2,09 m x 1,20 m
WAGA PUSTEGO: 79 kg
POJEMNOŚC:  374L (1250 uses)

4MEN
4Men to odpowiedź na potrzeby mężczyzn związane z 
korzystaniem z przenośnych pisuarów podczas imprez 
plenerowych. Koniec zastanawiania się, co zrobić ze 
szklanką piwa. Pisuary 4Men zostały wyposażone w 
specjalne miejsca na postawienie szklanki, zapewniając 
tym samym większy komfort użytkowania. System 4Men 
jest łatwy w konserwacji i transporcie — każdy moduł 
można podzielić na dwie połowy i włożyć jedną w drugą, 
co pozwala zmieścić na palecie nawet 5 modułów. 
Aby zwiększyć intymność użytkowania w górnej części 
pisuarów można zamontować osłony oddzielające 
(opcjonalne). Dostosuj kolor przy minimalnym zamówieniu 
30 sztuk.

WYMIARY (W X SZ X D):  1,61 m x 1,12 m x 1,12 m
WYSOKOŚĆ WRAZ Z OSŁONAMI 

ODDZIELAJĄCYMI: 1,80 m
WAGA PUSTEGO:  40 kg
POJEMNOŚĆ: 400L (1333 uses)

Z ekranami  
chroniącymi  
prywatność

DOSTĘPNE TYLKO W EUROPIE.

ROLLY
Standardowa toaleta może nie odpowiadać wielkością 
w miejscach trudno dostępnych np. na wysokościach. 
Mobilny pisuar jest doskonałym rozwiązaniem  tego 
problemu. Zrobiony z wytrzymałego i lekkiego materiału 
z łatwością może być przenoszony w miejsca trudno 
dostępne.

WYMIARY (W X SZ X D): 1,06 m x 0,40 m x 0,40 m
WAGA:   9 kg
POJEMNOŚĆ ZBIORNIKA: 45L (150 użyć)

PISUARY

Produkt dostępny 

BEZPŁATNIE 
 za 3 800 punktów ROI

Produkt dostępny 

BEZPŁATNIE 
 za 12 000 punktów ROI

Produkt dostępny 

BEZPŁATNIE 
 za 20 000 punktów ROI

Możliwość jednoczesnego korzystania z szyby nawet przez 
cztery osoby oznacza krótsze kolejki, a dzięki większej 
pojemności zbiornika na nieczystości zmniejsza się liczba 
toalet, jakie trzeba przywieźć na teren imprezy. Dodatkową 
korzyścią jest dłuższy czas utrzymywania czystości w 
pozostałych sanitariatach. 

“ Nasza branża ponosi 
ogromną odpowiedzialność, 
odgrywając krytyczną 
rolę w powstrzymywaniu 
rozprzestrzeniania się 
drobnoustrojów i chorób. ”

 Todd Hilde

 Dyrektor zarządzający / Właściciel Satellite Industries Inc.
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WÓZEK DO PRZEWOŻENIA 
TOALET
Pozwala na łatwe przewożenie kabin na placach budowy 
itp. Jego praktyczny projekt znacząco redukuje wysiłek 
osób obsługujących i przenoszących kabiny.  Przechyl 
wózek na prawą stronę, wsuń stalowe pręty pod 
toaletę i przechyl z powrotem. Toaleta jest odpowiednio 
umocowana, a 4 koła znacznie ułatwiają przewożenie.  
Może być przechowywany wewnątrz kabiny co pozwala na 
zaoszczędzenie miejsca na ciężarówce. Devil może być 
używany do przewożenie  wszystkich kabin, także tych 
ciężkich.

ZBIORNIK 
MAGAZYNUJĄCY
Ten mobilny zbiornik może służyć jako zbiornik ścieków 
lub zbiornik świeżej wody w celu zapewnienia większej 
trwałości, świeżości wody. Również użyteczny do 
czasowego składowania, aby ograniczyć ilość wizyt w 
oczyszczalni ścieków. Z dwoma filarami wewnętrznymi 
i grubymi rogami, zbiornik Camel można umieścić po 
6, jeden na drugim, gdy są puste. Wszystkie złącza 
zostały wtopione w całość w celu zabezpieczenia przed 
zniszczeniem.

DIMENSIONS (H X W X D)  0,44 m x 1,35 m x 2,44 m 
WAGA PUSTEGO: 59 kg
POJEMNOŚC:  1135L

WYJMOWANY ZBIORNIK
Wolnostojący zbiornik zaprojektowany do użytku w 
miejscach gdzie jest zbyt mało miejsca na postawienie 
zwykłej toalety, na przykład na piętrach wysokich 
budynków. Jest bardzo lekki, łatwo się go przenosi.

DIMENSIONS (LXWXH): 0,58 m x 0,70 m x 0,48 m
WAGA:   7,5 kg
POJEMNOŚĆ ZBIORNIKA: 132L

PRODUKTY DODATKOWE

Produkt dostępny 

BEZPŁATNIE 
 za 12 000 punktów ROI

Produkt dostępny 

BEZPŁATNIE 
 za 3 800 punktów ROI

Produkt dostępny 

BEZPŁATNIE 
 za 12 000 punktów ROI

PODKŁADKA DO MYCIA
Zrównoważone podstawy zbierające wodę. Przydatne 
szczególnie do zbierania brudnej wody w sytuacjach, 
gdy kabina zostaje odwrócona w celu pełnego umycia. 
Wytrzymała konstrukcja do ciągłego użytkowania.
Podstawa zbierająca wodę ma pogrubiony spód, co 
zapobiega odkształceniom, dzięki czemu możliwa jest 
dłuższa eksploatacja; pasuje do wszystkich kabin o 
standardowych wymiarach spodu.

DIMENSIONS (H X W X D)  0,89 m x 1,14 m x 1,23 m
POJEMNOŚĆ Z TOALETĄ 68L
POJEMNOŚĆ CAŁKOWITA 81,4L

Oświetlenie zasilanie energią słoneczną zaprojektowane 
specjalnie z myślą o przenośnych toaletach. Oprawa 
oświetleniowa jest wprowadzana od góry przez otwór wycięty 
w dachu, dzięki czemu panel słoneczny pozostaje odsłonięty. 
Uszczelka gumowa zapewnia szczelność oprawy. Oprawa 
oświetleniowa jest mocowana do konstrukcji toalety nakrętką 
tylną z czujnikiem ruchu, który włącza światło, gdy wykryje ruch w 
kabinie i wyłącza je, gdy brak ruchu. Oprawa oświetleniowa jest 
również wyposażona w czujnik dzień/noc, więc światło nie zapala 
się w ciągu dnia.

WENTYLATOR ZASILANY 
ENERGIĄ SŁONECZNĄ
Dane techniczne:
PRĘDKOŚĆ 2500  obr./min
MAKSYMALNY 

PRZEPŁYW POWIETRZA:  32,99 stóp sześc./min
POZIOM HAŁASU:  27 dB
WYMIARY OGÓLNE:  200 x 83 mm (średnica x wysokoś)
RURA WEWNĘTRZNA: 82 x 58 mm (średnica x wysokość)

Operation mode:
• Przy świetle słonecznym o natężeniu powyżej 40 000 luksów 

wentylator będzie pracować bez przerwy.
• Przy świetle słonecznym o natężeniu ok. 8 000 luksów 

wentylator będzie pracować przez 45 sekund po ok. 4 
minutach ładowania.

• Czas ładowania będzie krótszy przy intensywniejszym 
nasłonecznieniu.

• 5 wyjątkowo jasnych diod LED emitujących światło o natężeniu 35 
lumenów

• Akumulator 1,2 V Ni-MH 900 mAh
• Panel słoneczny 2 V 100 mA z wbudowanym czujnikiem dzień/noc  

i zabezpieczeniem przeciążeniowym
• Czujnik ruchu o kącie wykrywania 100 stopni – strefa aktywacji 5 m
• Czas świecenia: światło włączy się w chwili wykrycia ruchu i wyłączy 

po 40 sekundach od ostatniego wykrycia ruchu

Produkt dostępny 

BEZPŁATNIE 
 za 2 300 punktów ROI

LAMPA SOLARNA ZASILANA ENERGIĄ SŁONECZNĄ
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EMAIL: IvoK@satelliteindustries.com
TEL: +31 6 31 63 22 98

Ivo Kimmijzer
KIEROWNIK SPRZEDAŻY EMEA

EMAIL: IngeB@satelliteindustries.com
TEL:  +32 2 542 56 59

Inge Berger
KIEROWNIK DZIAŁU OBSŁUGI KLIENTA EMEA

EMAIL: NurB@satelliteindustries.com
TEL:   +32 2 542 56 54

Nur Batur
PRZEDSTAWICIEL DS. OBSŁUGI KLIENTÓW 

www.satelliteindustries.pl
info@satelliteindustries.com

Magazyn i biuro ZJEDNOCZONE KRÓLESTWO
Unit 2 Pool Road Industrial Estate • Pool Road • Nuneaton • CV10 9AE • ZK
Tel: +44 1530 515216

EMAIL: WolfgangG@satelliteindustries.com
TEL: +49 173 731 16 24

EMAIL: AndyC@satelliteindustries.com
TEL: +44 7891 232512 (UK)
 +27 87 551 0863 (ZA)

Andy Cartwright
PRZEDSTAWICIEL DS. SPRZEDAŻY

Wolfgang Gran
PRZEDSTAWICIEL DS. SPRZEDAŻY

EMAIL: NicoleC@satelliteindustries.com 
TEL: +49 172 16 93 949

Nicole Countryman
SPECJALISTA DS. ŚRODKÓW SANITARNYCH

 Niemcy • Austria • Szwajcaria • Skandynawia

Magazyn i biuro NIEMCY
Port number 7556 • Hamburger Straße 50 • 47229 Duisburg • Niemcy
Tel: +49 2065 54544 0

Siedziba w EUROPIE
Avenue de la Toison d’Or 67 • 1060 Bruksela • Belgia
Tel: +32 2 542 56 56

Magazyn i biuro WŁOCHY
Biuro Via Carlo Iozzi 53 • 53036 Poggibonsi • Włochy
Magazyn Via Maremmana 67, III Km • 3200 Consorzio I Pratoni • 
00030 Colonna (Roma) • Włochy
Tel: +39 346 5067830 • +39 392 1528830

Magazyny i biura

Magazyn i biuro POLSKA
Wojciecha z Brudzewa 38 • 62-800 Kalisz • Polska
Tel: +48 692 492 746

Śledź nas w mediach społecznościowych:

EMAIL: AdrianT@satelliteindustries.com
TEL: +32 497 243 953

Adrian Tümmel
PRZEDSTAWICIEL DS. SPRZEDAŻY 
I SPECJALISTA DS. ŚRODKÓW SANITARNYCH

Terytoria francuskojęzyczne: Europa • Afryka • Kanada

EMAIL: AmyP@satelliteindustries.com
TEL:  +32 2 542 56 52

EMAIL: EwaN@satelliteindustries.com
TEL: +48 692 492 74

Ewa Naskrecka
PRZEDSTAWICIEL DS. OBSŁUGI KLIENTÓW 

EMAIL: JuliaR@satelliteindustries.com
TEL: +48 603 680 610

Julia Rudowicz
SPECJALISTA DS. ŚRODKÓW SANITARNYCH

Amy Peeters
 PRZEDSTAWICIEL DS. OBSŁUGI KLIENTÓW I 
SPECJALISTA DS. ŚRODKÓW SANITARNYCH

Holenderskojęzyczne terytoria: Holandia • Belgia

EMAIL: GregorR@satelliteindustries.com
TEL: +48 602 439 659

Gregor Rudowicz
PRZEDSTAWICIEL DS. SPRZEDAŻY

EMAIL: GeoffreyG@satelliteindustries.com
TEL: +31 6 21 96 12 74

Geoffrey Gilroy
PRZEDSTAWICIEL DS. SPRZEDAŻY

EMAIL: ElenaS@satelliteindustries.com
TEL:  +39 392 152 8820

Elena Strambi
PRZEDSTAWICIEL DS. OBSŁUGI KLIENTÓW I 
SPECJALISTA DS. ŚRODKÓW SANITARNYCH

Zjednoczone Królestwo • Irlandia • Afryka 
Południowa

EMAIL: StephanK@satelliteindustries.com
TEL: +49 2065 54544 20

Stephan Kloke
PRZEDSTAWICIEL DS. OBSŁUGI KLIENTÓW 

EMAIL: MichaelG@satelliteindustries.com
TEL: +49 172 417 39 48

Michael Gettkant 
PRZEDSTAWICIEL HANDLOWY

EMAIL: SilviaC@satelliteindustries.com
TEL: +39 346 506 7830

Silvia Cassarà
PRZEDSTAWICIEL DS. SPRZEDAŻY

Europa Południowa • Bliski Wschód • Afryka

 Polska • Europa Wschodnia • Rosja

TEL: +44 1530 515216

SPECJALISTA DS. ŚRODKÓW SANITARNYCH

EMAIL: EmmaT@satelliteindustries.com
TEL: +44 1530 515216

Emma Thomas
PRZEDSTAWICIEL DS. OBSŁUGI KLIENTÓW 

Aktywny członek następujących stowarzyszeń:
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