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Biz
kimik!
Azərbaycan Respublikasında ekoloji siyasətin əsas
məqsədi indiki və gələcək nəsillərin ehtiyaclarını
qarşılamaq üçün ekoloji sistemlərin qorunması,
iqtisadi gücün və təbii ehtiyyatlardan səmərəli
istifadəsi vasitəsilə inkişafını təmin etməkdir.
Şirkətimiz anlayır ki biznesin idarə olunması elə
şəkildə təşkil olunmalıdır ki, o ekoloji problemlərin
yaxşı əks etdirsin.
Bizim əsas məqsədimiz Ecopark MMC-də yüksək
səviyyəli ekoloji məsuliyyətli mədəniyyətin
inkişafında və qorunmasındadır. Bu ondan irəli gəlir
ki, bizim biznesimizin əsas hədəfi iş prosessində
çirkləndirmənin sıfıra bərabər edək. Ecopark MMC
nəyinki öz kollektiv daxili həm də təchizatçılar
və podratçılar üçün də pozitiv və aktiv ekoloji
mədəniyyətin inkişafına diqqət yetirir.
Ecopark MMC-nin fəaliyyəti ekoloji təsirin azaltmaq
məqsədi ilə dərin analiz edərək ətraf mühitin
qorunmasına və mükəmməlləşdirilməsinə
yönləndirilib.
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CANLI
DIVARLAR

Ekologiya üçün lazım olan yaşıllıq, iç və ya çöl
divarlarında quraşdırılan, şəhərə və binalara
gözəllik verən, insan üçün lazımlı oksigeni
sintez edən canlı, yaşıl divarlar.
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STREET
CHARGE

Küçə adapteri ətraf mühitə heç bir zərər
vurmadan, günəşin verdiyi enerjini özündə
toplayaraq, istənilən elektron əşyaya xüsusi

QISA HƏLL
Quraşdırmaya daxildir: ictimai
parklar, ödənişli əyləncə məkanları,
pərakəndə dövlət sahələri, universitet
kampusları, birləşmiş oyun
meydançaları.

GÜNƏŞ ENERJİSİNDƏN
İSTİFADƏ
Ofis, kafe və ev arasında tələsən
insanlara yolüstü təklif. Parklar,
idman meydançaları, kampuslar,
tranzit sığınacaq, bir sözlə, insanların
toplaşdığı istənilən yerlər üçün əla
seçimdir.

başlıqla qoşulur. Əşyanın elektron gücünü
artıran bu adapter şəhərə gözəllik və modern
üslubu verən bir avadanlıqdır.

QURAŞDIRILAN
KABELLƏR
6-ya qədər telefon USB kabel və
ucluqla enerji yığa bilir. Divar qədər
möhkəm. Hava və təzyiqə davamlı
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GREEN
ENERGY

Hava və təzyiqə davamlı “GreenEnergy” LED
işıqları sənaye, xidmət, gəmiqayırma, tədbirlər
və tikinti sahələrində ağır şəraitdə işləmək
üçün dizayn olunub hazırlanmışdır. Yüngül
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ƏN GÜCLÜ LED
İŞIQLAR
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işıq strukturuna malik olduğu üçün düşmə və
zərbəyə davamlıdır. Bu innovativ işığın ürəyi
onun LED modulundadır, hansı ki, ən etibarlı və
yüksək keyfiyyətli komponentlərdən hazırlanıb.

Enerji və istismar xərcləri ( illik 500 işıq lampasının serfiyyatı )
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GreenEnergy
LED işıqları

Enerjiyə qənaət edən
işıq 26W

Fluoresyent lampa
2x36W

Pulsuz xidmət və aşağı enerji sərfiyyatı

Şəxsi rənglər və brend.

“GreenEnergy” işıqları çox qənaətlidirlər. Lampa
hissəsinin dəyişdirilməsi və ya texniki xidmətə
ehtiyac yoxdur. Enerji sərfiyyatı isə çox aşağıdır,
cəmi 24 Vatt. “GreenEnergy” işıqlarının istifadə
müddəti 30,000 saatdan çox olub, illərlədir.

“GreenEnergy” işığı, bir qayda olaraq hər şirkətin
(alıcı və ya sifarişçi) rəng və loqosuna uyğun
hazırlanıb. Bu, hər şirkətin öz işıqlarını ərazi hazır
olduqda tanımağa imkan verir. Ərazidən əldə
olunan gəlir olduqca yüksəkdir. Həmçinin, digər
quraşdırmalar da edilə bilər: kabel uzunluğu,
ştepsel, şam, voltajlar.

Yüksək keyfiyyətli işıq
360° işıq sərfiyyatı və tam aşağı kölgəli işıq tikinti
sahələri üçün ideal seçimdir. Dəyişdirilə bilən
dizayn isə daşınma və inventarizasiya prosesini
sürətli və asan edir.
Gərginlik parametrləri
GreenEnergy’nin şəbəkə və aşağı voltajlı
versiyası mövcuddur. Hər ikisi əsas kabel və
kabel sisteminə rahatlıqla quraşdırılır. İşıqlanma
prosesinin idarə olunma həlləri “GreenEnergy”
paketinə daxildir.

GreenEnergy etibarlı seçimdir
GreenEnergy’ni seçmək iş yerində minimum
əngəl deməkdir. Siz mükəmməl etdiyiniz işə
fokuslanın, sahələrin effektiv işıqlandırılmasını
isə bizim öhdəmizə buraxın.

ROBSTEP

Ekologiyaya heç bir zərəri olmayan, qaz
buraxmadan elektrik enerjisi ilə işləyən
nəqliyyat formasıdır. “Robstep” xarici görünüşü
və funksionallığına görə, maşının yük gövdəsinə

rahatlıqla yerləşdirilə bilər. Həmçinin,
insanı yormadan, piyada yolları ilə hərəkət
edərək vaxtında lazım olan yerə çatdıran bir
avadanlıqdır.
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DÖNMƏ RADİUSU
DOLMA VAXTI

4 SAAT

DƏRHAL
İŞƏDÜŞMƏ

ENERJİ MƏNBƏYİ

QİDALANMA TƏLƏBİ

LİTİUM
BATAREYA

100-240
VOLT

BIOTUALET

Armal tualetləri illərin istehsal təcrübəsinin
bəhrəsi olmaqla, portativ sanitariya
sənayesindəki həqiqi inkişafın göstəricisidir.

ƏTİRLİ TUALET
KABİNƏSİ
“Scent Cube” dünyanın ilk ətirli tualetidir.
İstehsal prosesi zamanı müştərilərin arzularına
uyğun növbənöv xoş ətirlər kabinənin divar
panellərinə yerləşdirilir.

Ətirli Kabinə detallara, eləcə də xüsusi məhsullarla
fərqlənmək istəyən mobil tualet operatorlarının
tələblərinə cavab verən əlverişli və gözoxşayan
dizayna sahibdir. Ətirlər ən ekstremal
temperaturlarda belə funksiyasını saxlayırlar.

Bizim məhsullar yüksək sıxlıqlı polietilendən
hazırlandığından ultrabənövşəyi şüalara qarşı
dözümlüdürlər.
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İKİ VƏ ÜÇHİSSƏLİ
KABİNƏLƏR
ARMAL şirkəti hər zaman istehlakçıların
təlabatını yüksək səviyyədə ödəmək
üçün özünün ən praktik məhsullarından
olan “Twin and Triple Cube”-u təqdim
edir.
Bu məhsula soyunma/geyinmə otağı,
duş və mobil tualet daxildir. Lakin
kombinasiyalar müştəri tələbinə görə
dəyişdirilə bilər.

Və digər tualetlər...

T: (+99412) 464 1025 / 26
info@ecopark.az
www.ecopark.az

