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ŞİRKƏT
HAQQINDA

Armal şirkəti 1987-ci ildə İtaliyada, Florensiya
yaxınlığındakı Çertaldo şəhərində təsis edilib. Şirkət
2005-ci ildə ABŞ-da, Atlanta yaxınlığında yerləşən
Griffin şəhərində fəaliyyətini daha da genişləndirib.
Hazırda Armal şirkəti iki istehsalat fabriki və Çinin
Şanxay şəhərində bir filiala sahibdir. Şirkət 80-dən çox
ölkəyə məhsul ixrac edir.
Armal portativ sanitariya sənayesi üçün bütün növ
seriyalarda məhsullar istehsal edən bir şirkətdir.
Bizim məhsullar müştərilərə onların yatırımlarını
minimallaşdırmaqla istismar xərclərini azaltmağa
imkan verir.
Şirkət illərdir ki, sanitariya bazarı üçün innovativ
məhsulların tədqiqi və işlənib hazırlanması üzrə
ixtisaslaşıb. Armal məhsulların yüksək keyfiyyəti və
müştəri məmnuniyyətini həmişə diqqət mərkəzində
saxlamaqda davam edir.
Bizim dizayna verdiyimiz dəyər “ScentCube” və
“MyCube” seriya məhsullarımızda öz əksini tapır:
bunlar müştəri istəkləri ilə hazırlanan ilk həldir.

İrimiqyaslı istehsalat gücü sayəsində Armal gündəlik
olaraq ABŞ və İtaliyadakı fabriklərində müvafiq olaraq
127 və 230 blok məhsul istehsal edir. Məhz bunun
sayəsində şirkətimiz fəlakət zonalarında fəaliyyət
göstərən təşkilat və kompaniyaların tələbatına yüksək
səviyyədə cavab verə bilir.
Şirkətimiz 5 qitəyə ABŞ və İtaliyadan məhsullar ixrac
edir. Armal, həmçinin İtaliyanın daşınan sanitariya
məhsulları üzrə aparıcı şirkəti olan Sebach’ın rəsmi
təсhizatçısı olmaqdan qürur duyur.
Armal şirkəti olaraq Sizə öz kataloqumuzu təqdim
etməkdən şadıq və inamla söyləyə bilərik ki, Siz
Armal’ın portativ tualet sənayesindəki ən yaxşı
istehsalçılardan biri olduğuna əmin olacaqsınız.
Həmçinin, biz ümid edirik ki, Siz özünüzün şəxsi mobil
sanitariya biznesinizi bizimlə birlikdə başlayaraq
inkişaf etdirəcəksiniz.

EKOLOJİ
DAVAMLILIQ

Ətraf mühit, sosial amillər və iqtisadiyyat davamlılığa
inteqrasiya olunaraq, gələcək nəsillərə daha
keyfiyyətli həyat standartları yaradacaq yeni model
hazırlayır. Armal şirkəti hər gününü məhsullarının
ekoloji davamlılığına sərf edərək, xüsusilə
aşağıdakılara diqqət yetirir:
• Materialların təkrar emalı;
• Sanitariya məhsullarının fərdiləşdirilməsi;
• Mənbələrə qənaət;
ARMAL Sanitariya məhsulları
• Tərkibindəki metal məmulatların normal
miqdarda olması sayəsində istifadə müddəti
bitdikdən sonra parçalar asanlıqla sökülüb təkrar
emal edilə bilər.
• Məhsullar az miqdar və bərabər həcmli
materiallardan (əsasən, HDPE-Yüksək Sıxlıqlı
Polietelin) təşkil olunur ki, onların da təkrar emal
dəyəri kifayət qədər yüksəkdir.

• Yapışdırıcı və həlledici kimyəvi maddələrin
istifadəsini minimuma endirir. Armal’ın texnoloji
innovasiyaları istehsal prosesindəki məhsulların
ən nazik təbəqələrinin istənilən qatına kimyəvi
maddə istifadə etmədən nüfuz etməyə yardım

edir. Bu nazik qatlar xam maddələrlə ondan ötrü
bütünləşdirilir ki, əldə olunan məhsullar ətraf
mühitə cüzi miqdarda belə zərər vurmasın.
Mənbələrə Qənaət:
• Çox az miqdarda su istifadəsi: xüsusi texniki
üsullarla hər sifonda 0.1 litr su istehlak edilir,
halbuki adi ev tualetlərində hər sifonda 3-9 litr su
ziyan edilir.
• Çox az miqdarda enerji istehlakı: mobil
tualetlərin damı yarı şəffaf olduğundan gündüzlər
təbii işıqla içəri işıqlandırılır və daxili texnika
mexaniki olaraq elektrik istifadəsindən yan keçir.
• Ətraf-mühitə zərərsiz xidmət: Armal suya
qənaət, tualet tullantılarının toplanmasını özündə
birləşdirən vakuum çənləri və nəqliyyat vasitələri
seriyasını təmin etməklə öz məhsul çeşidini
tamamlamış olur.

KEYFİYYƏT VƏ
FUNKSİONALLIQ

Armal tualetləri illərin istehsal təcrübəsinin bəhrəsi
olmaqla, portativ sanitariya sənayesindəki həqiqi
inkişafın göstəricisidir. Bizim məhsullar yüksək sıxlıqlı
polietilendən hazırlandığından ultrabənövşəyi şüalara
qarşı dözümlüdürlər. Bu xüsusiyyət, həmçinin,
rənglərin uzun müddət orijinallığını saxlaması, eləcə
də ekstremal temperaturlarda hissələrinin tamlığının
qorunmasını təmin edir.
Armal üçün mobil tualet operatorlarının tələbi və
detallar çox əhəmiyyətlidir, «Cube» məhsullarının
gözoxşayan dizaynı və istifadəsində əlverişli olması
məhz buna əyani sübutdur. Armal şirkətinin məqsədi
portativ tualetlərin qulluq xərclərini azaltmaq və
operatorların təhlükəsizliyini artırmaqdır. Məhz
bu səbəbdən Armal məhsulların istehsalında ən
möhkəm materiallardan istifadə edir. İstehsal
prosesinin son mərhələsində sərrast istehsal
metodu və yüksək effektivli mühəndislik layihələri
bir nömrəli məhsulların istehsalına öz töhfəsini verir.
Kabinələr yuyulması asan başa gələn ultra-hamar
üzlüklərə sahibdir. Divarların örtülmə sistemi ilə
yığılması boltların gizlədilməsinə səbəb olur ki, bu
da təmizlənmə prosesini daha rahat edir. Həmçinin,
dizayn baxımından daha saf və dəbli görünür.
Dözümlü, yaylı spirallar sayəsində qapılar olduqca
davamlıdır. Başqa sözlə, qapı açıldıqdan sonra spiral
onu əvvəlki vəziyyətinə qaytarır. Lazımlı hissələrdə
qapı daha qalın materiallardan hazırlanıb. Məsələn,
kabinənin boş və ya dolu olduğunu göstərən tutacaq
və qapının tamamilə bağlanmasını təmin edən küləyə
davamlı cihaz.

Platformanın altındakı təbəqə nəqliyyat vasitəsinə
yüklənməni daha da asanlaşdırır. Tək bloklu döşəmə
xarici təsirlərə qarşı davamlıdır. Sürüşməyən döşəmə,
qaldırılmış kənarlar toz və çirk toplantısının qarşısını
almaqla yanaşı, təmizlik və dezinfeksiya işlərini də
olduqca asanlaşdırır. Kabinədəki xüsusi hissə suyun
çəkilməsini mümkün edir.
Boltlar örtülən divarların arasında qalaraq
təhlükəsizlik səviyyəsini daha da artırır.
Tullantı deposuna birləşdirilən ventilyatorun
forması kabinənin ərazisini daha da artırmaqdan
ötrü xüsusilə dizayn edilib. Olduqca hamar təbəqə
asanlıqla yuyulur. Orijinal montaj edilmiş hava kanalı
yağış və həşəratların içəri daxil olmasının qarşısını
alır. Kabinənin damı ultrabənövşəyi şüalara qarşı
davamlı olmaqla yanaşı, kəskin iqlim şəraitinə də
dözümlüdür.
Hamar künclər kabinələrin idarəsini asanlaşdırır, belə
ki, tualet sadəcə bir operator tərəfindən hərəkətə
gətirilə bilir.
Rahat və eyni zamanda möhkəmdir. Kabinələr
mükəmməl ölçü və çəki nisbətinə sahib olmaqla
istehlakçıya rahat istifadə, operatora isə asan idarə
imkanı yaradır.

MƏHSULLAR

PORTATİV TUALET
ÜÇÜN TƏTBİQ VƏ
İSTİFADƏ:
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İdman yarışmaları
Dini toplantılar
Açıq hava konsertləri
Küçə festivalları
Toy mərasimləri
Hərbi tapşırıqlar
Kənd təsərrüfatı sahəsi
Fəlakət zonaları
Qaçqın düşərgələri
Səyahətçi düşərgələri
Açıq hava mədənləri
Limanlar
Zavodlar
Elektrik fabrikləri
Ticarət sərgiləri
İctimai ərazilər
Parklar
Parking əraziləri
Tikinti əraziləri və s.

ƏTİRLİ TUALET
KABİNƏSİ
1J1V77N

Mövcud ətir və rənglər:

“Scent Cube” dünyanın ilk ətirli tualetidir.
İstehsal prosesi zamanı müştərilərin arzularına
uyğun növbənöv xoş ətirlər kabinənin divar
panellərinə yerləşdirilir. Bu xüsusiyyət müştəriləri
tualet istifadəsi zamanı xoş ətir və komfortla təmin
edir. İllərin təcrübəsi sayəsində “Ətirli Tualet Kabinəsi”
mobil kabinə təkamülündə bir addım öndədir.
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. Bu
tualet kabinəsinin divar panelləri sadəcə standart kub
ölçüsü üçün nəzərdə tutulur.

MOBİL TUALET
KABİNƏSİ
001CT001

TEXNİKİ
GÖSTƏRİCİLƏR
Çəkisi: 78kg
Tutumu: təqribən 210 litr
Oturacağın uzunluqu: 51cm
Daxili ölçülər (U/E/H): 100x100x212cm
Xarici ölçülər (U/E/H): 106x106x233cm
Material: ultrabənövşəyi şüalara qarşı
dözümlü, 4-cü sinif, yüksək sıxlıqlı polietilen

ŞƏRQ ÜSLUBLU
TUALET KABİNƏSİ
001CT003

TEXNİKİ
GÖSTƏRİCİLƏR
Çəkisi: 78kg
Tutumu: təqribən 210 litr
Oturacağın uzunluqu: 26cm
Daxili ölçülər (U/E/H): 100x100x212cm
Xarici ölçülər (U/E/H): 106x106x233cm
Material: ultrabənövşəyi şüalara qarşı
dözümlü, 4-cü sinif, yüksək sıxlıqlı polietilen.

SOYUNMA-GEYİNMƏ
KABİNƏSİ
001CT004

TEXNİKİ
GÖSTƏRİCİLƏR
Çəkisi: 72kg
Daxili ölçülər (U/E/H): 100x100x212cm
Xarici ölçülər (U/E/H): 106x106x233cm
Material: yüksək sıxlıqlı, 4-cü sinif
polietilen, anti-UV (utrabənövşəyi şüalara
qarşı) xüsusiyyəti, su keçirməyən taxta
döşəmə, su çəni və ABS materiallarından
hazırlananan tualet.

DUŞ
KABİNƏSİ
001CT007

TEXNİKİ
GÖSTƏRİCİLƏR
Çəkisi: 74kg
Borunun ölçüsü: 25 mm
Döşəmənin ölçüsü: 80x76 sm
Daxili ölçülər (U/E/H): 100x100x212cm
Xarici ölçülər (U/E/H): 106x106x233cm
Material: yüksək sıxlıqlı, 4-cü sinif polietilen,
anti-UV (utrabənövşəyi şüalara qarşı)
xüsusiyyəti, su keçirməyən taxta döşəmə, su
çəni və ABS materiallarından hazırlanan tualet.

QƏRB ÜSLUBLU
ŞƏBƏKƏ TUALET

ŞƏRQ ÜSLUBLU
ŞƏBƏKƏ TUALET

001CT005

001CT006

TEXNİKİ
GÖSTƏRİCİLƏR

TEXNİKİ
GÖSTƏRİCİLƏR

Çəkisi: 74kg
Borunun ölçüsü: 90mm
Daxili ölçülər (U/E/H): 100x100x212cm
Xarici ölçülər (U/E/H): 106x106x233cm
Material: yüksək sıxlıqlı, 4-cü sinif polietilen,
anti-UV (utrabənövşəyi şüalara qarşı)
xüsusiyyəti, su keçirməyən taxta döşəmə, su
çəni və ABS materiallarından hazırlanan tualet.

Çəkisi: 74kg
Borunun ölçüsü: 90mm
Daxili ölçülər (U/E/H): 100x100x212cm
Xarici ölçülər (U/E/H): 106x106x233cm
Material: yüksək sıxlıqlı, 4-cü sinif polietilen,
anti-UV (utrabənövşəyi şüalara qarşı)
xüsusiyyəti, su keçirməyən taxta döşəmə, su
çəni və ABS materiallarından hazırlanan tualet.

ƏLİLLƏR ÜÇÜN
HN KABİNƏ
001CT008

TEXNİKİ
GÖSTƏRİCİLƏR
Çəkisi: 80kg
Tutum: təqribən 100 litr
Oturacağın hündürlüyü: 47cm
Daxili ölçülər (U/E/H): 160x125x220cm
Xarici ölçülər (U/E/H): 220x160x225cm
Material: 4-cü sinif, yüksək sıxlıqlı polietilen,
anti-UV(utrabənövşəyi şüalara qarşı)
xüsusiyyəti.

İKİ VƏ ÜÇHİSSƏLİ
KABİNƏLƏR
001CT009

Armal şirkəti üçün müştəri istəkləri
hər zaman öndə gəlir. İstehlakçıların
tələbatını yüksək səviyyədə ödəmək
üçün Armal şirkəti özünün ən praktik
məhsullarından olan “Twin and Triple
Cube” təqdim edir.
Bu məhsula soyunma-geyinmə otağı,
duş və mobil tualet daxildir, lakin
kombinasiyalar, ümumilikdə müştəri
tələbinə görə dəyişdirilə bilər.

AKSESUARLAR

3-RULONLU TUALET
KAĞIZ QABI
002CA015

PİSSUAR
002CA016

ƏLYUYAN
ÇANAĞ

TƏRAVƏTLİ
YUYUCU SİFON

002CA017

002CA018

Çəki: 13kg
Uzunluq: 195sm
Eni: 60.5sm
Dərinlik: 23sm
Tutumu: 60litr
Material: HDPE.

Çəki: 8kg
Uzunluq: 146sm
Eni: 36sm
Dərinlik: 36sm
Tutumu: 60litr
Material: HDPE.

AKSESUARLAR
KİÇİK ƏLYUYAN
ÇANAQ

HN ƏLYUYAN
ÇANAQ

002CA001

002CA002

Çəki: 8kg
Uzunluq: 120sm
Eni: 60,5sm
Dərinlik: 23sm
Tutumu: 35litr
Material: HDPE.

Çəki: 7.5kg
Hündürlük: 100sm
Eni: 35sm
Dərinlik: 20sm
Tutumu: 12litr
Material: HDPE.

ƏVƏZ EDİLƏ
BİLƏN ÇƏN

AQUA STAND

002CA003

002CA004

Çəki: 10kg
Hündürlük: 54sm
Eni: 54sm
Uzunluq: 54sm
Tutumu: 70litr
Material: Yüksək sıxlıqlı
4 sinif polietelin.

Çəki: 28.57kg
Hündürlük: 139.7sm
Eni: 58.42sm
Uzunluq: 81.28sm
Tutumu: 87litr
Rəng: Boz

SƏRBƏST
PİSSUAR

ŞƏRQ ÜSLUBLU YENİ
MOBİL REZERVUAR
TUALET

002CA005
Çəki: 40kg
Hündürlük: 160sm
Eni: 112sm
Uzunluq: 112sm
Tutumu: 400litr
Rəng: qranit rəngi .

(İKİTƏRƏFLİ ƏLYUYAN)

002CA006
Çəki: 20kg
Hündürlük: 35sm
Eni: 100sm
Dərinlik: 97sm
Tutumu: 170litr
Material: HDPE

AKSESUARLAR

ƏL VƏ YA AYAQ NASOSLU
RESİRKULYASİYA DƏSTİ

HN KABİNƏ ÜÇÜN
DAŞINMA TƏKƏRİ

ƏLYUYAN GEL
DİSPENSERİ

002CA007

002CA008

002CA009

TƏNZİMLƏYİCİ NASOS

DAŞINMA TƏKƏRİ

002CA010

002CA011

İŞIĞA HƏSSAS
GECƏ SENSORU

HAVA TƏRAVƏTLƏNDİRİCİ
DİSPENSER

SALFET DİSPENSERİ

002CA013

002CA014

002CA012

YUYUCU VASİTƏLƏR

ARMAL ƏTİRLİ
BİOYAŞIL

ARMAL TƏRAVƏTLİ
HAVA

003CP001

003CP003

ARMAL
BIO-AKTIVATOR

ARMAL
URİNABLOKLAYICI

003CP002

003CP005

ARMAL GRAFFITY
TƏMİZLƏYİCİSİ

ARMAL SPREY

ƏLYUYAN GEL

003CP010

003CP012

003CP009

ARMAL YUYUCU
003CP004

ARMAL
BIODEQRADASIYA
003CP006

ARMAL DURA BLUE

ARMAL DİSKLƏRİ

003CP007

003CP008

XİDMƏT
AVADANLIQLARI

Armal xidmət modulları tualet xidmətlərini sürətli,
asan və keyfiyyətli şəkildə həyata keçirmək üçün
hazırlanmışdır. Vakuum modulları nasoslu və təzyiqli
tualet təmizləmə əməliyyatlarını yüksək keyfiyyətdə
yerinə yetirir. Onların əlverişli dizaynı yüksək
keyfiyyətin və şirkətin məhsullara olan diqqətinin
göstəricisidir. Tullantıların toplandığı depo poladdan
hazırlanır ki, bu da korroziya və paslanmanın qarşısını
alır. Su deposu isə şəffaf polietilendən hazırlanmışdır
ki, bu da həmişə su miqdarına nəzarət etməyə imkan
verir. Tullantı çəninin altında yerləşdirilən təmiz su
deposu isə mükəmməl balansı təmin edir.
Xidmət moduluna, həmçinin isti su istehsal edən
təchizat da əlavə edilə bilir. Beləliklə, suyun
temperaturu 94°C-yə qədər qızdırılır və təmizlik
daha effektiv aparılır. Qoxu idarə sistemi isə mikro

nasoslardan istifadə edərək mobil tualetlərdə xoş
ətirlər yayır.
Xidmət modulları (Armal 1000T və 1300T) yüksək
keyfiyyətin təminatından ötrü istehsal edilir və
əlavə tualetlərin daşınması məqsədilə yenidən
quraşdırıla bilər. Köndələn vakuum modulları PTO
(xüsusi enerji ötürmə metodu) vasitəsilə digər xüsusi
bir mühərriklə (13 at gücündə) birləşdirilə bilir. Bu
təchizat Armal tərəfindən ümumi keyfiyyətin yüksək
səviyyədə saxlanılması üçün xüsusilə istehsal
edilir və onlar sahibkarlar tərəfindən asanlıqla yük
maşınlarına əlavə edilə bilir.

VACUUM MODULLARI
004XA001

Vakuum mühərriki və təzyiqli su
nasosu hidravlik neft sistemi ilə işə
salınır. Su nasosu inteqralı 150 barlıq
təzyiq sistemilə standart olaraq
dəqiqədə 15 litr yaxud istəyə asılı
olaraq 200 bar təzyiqlə dəqiqədə 18
litr su istehsal edir. Yuma maşını xüsusi
avadanlıqla təchiz olunmuşdur ki, bu
da keyfiyyətli təmizləməni təmin edir.
Vakuum mühərriki optimal təmizləmə
səviyyəsinə cəmi 30 saniyəyə çatır və
beləcə o, standart olaraq dəqiqədə
2000 litr su, seçimdən asılı olaraq isə
dəqiqədə 3000 litr suyu nasoslayaraq
bütun tullantıları tamamilə təmizləyir.

1000T/1300T 13 AT GÜCÜNDƏ MÜHƏRRİKLƏ
Konteynerin
diametri

Tullantı
tutumu

Təmiz Su
tutumu

Çəki

Ölçüləri E/U/H

1.000 mm

1270 l

430 l

720 kg

2.100x1.600x1.550 mm

1.300 mm

2.480 l

640 l

920 kg

2.350x2.000x1.800 mm

1000L/1300L 13 AT GÜCÜNDƏ MÜHƏRRİKLƏ
Konteynerin
diametri

Tullantı
tutumu

Təmiz Su
tutumu

Çəki

Ölçüləri E/U/H

1.000 mm

1270 l

430 l

720 kg

2.100x1.600x1.550 mm

1.300 mm

2.480 l

640 l

920 kg

2.350x2.000x1.800 mm

VACUUM T-EASY
MODULLARI
004XA002

Bu məhsul bazar tələbatını yüksək səviyyədə
ödəməkdən ötrü nasoslama həlləri üçün əsas
alternativdir. T-Easy, həmçinin portativ tualetlərin
praktikliyi və etibarlılığını təmin etmək üçün
hazırlanmışdır. Bu modul keyfiyyət və mükəmməliyə
zərər vurmadan, qənaətli həllər təklif edən başlanğıc
səviyyəli məhsuldur.
Digər üstün cəhəti isə onun təmizləmə prosesində
yüksək təzyiqli su istifadə etməməsidir, məhz buna
görə o, daha yüngül və əlverişlidir.

T-Easy modulunun əsas hissəsi dəmirdəndir və bu
kanalizasiya tullantıları üçün nəzərdə tutulur. Su
deposu isə plastikdən hazırlanıb. Elektrikli mühərrik
vakuum sistemini işə salarkən yüksək potensiallı
nasos su sistemi işini icra edir. Gücün ötürülməsi
ən mükəmməl səviyyədə yerinə yetirilir, beləliklə,
istehlak və icra prosesi yüksək keyfiyyətdə olur.
T-Easy sadə və incəliklə hazırlanmış, əlverişli və
effektiv vakuum çənidir.

MEC kompressoru dəqiqədə
1600 l tullantını 1600/P
güclə təmizləyir.

Elektrikli yuma nasosu isə 1.5 bar
təzyiqlə dəqiqədə 8 litr su istifadə
edərək çirkli yerləri təmizləyir.

1000L/1300L 13 AT GÜCÜNDƏ MÜHƏRRİKLƏ
Konteynerin
diametri

Tullantı
tutumu

Təmiz Su
tutumu

Çəki

Ölçüləri E/U/H

1.000 mm

1270 l

430 l

590 kg

2.120x1.485x1.500 mm

1.300 mm

2.480 l

580 l

750 kg

2.120x1.785x1.800 mm

İVECO GÜNDƏLİK AVRO 5 35/50
Qısa təkər bazalı xidməti maşınlar
004XA003

Armal’ın ən kompakt sayılan bu nəqliyyat vasitələri
çox əlverişli olub, dağlıq rayonları və ucqar kəndlər,
tikinti əraziləri, böyük və kiçik şəhərlər kimi istənilən
ekstremal ərazilərdə idarəsi olduqca asandır.
Tələbatdan asılı olaraq maksimum yük miqdarı
3,5 və 5 ton arasında dəyişir. Təkərlərin arasındakı

qısa məsafə sayəsində bu maşınlar yüksək manevr
bacarığına malikdirlər. Avtomobilin idarə kabinəsinin
arxasında 1600 mm uzunluğunda və 2250 mm
enində mobil tualetlərin daşınması üçün xüsusi yer
movcuddur.

TEXNİKİ GÖSTƏRİCİLƏR
İveco Gündəlik
Avro 5

Vacuum
Təchizatı

Uzunluq

En

Yük yeri
ölçüləri

Xüsusi kütlə

Kiçik maşın 35
(asan manevrli)

1.000 T

5.480 mm

2.250 mm

1.630x2.250

2.570 kg

Kiçik maşın 50
(asan manevrli)

1.300 T

6.170 mm

2.250 mm

1.600x2.250

3.140 kg

İVECO GÜNDƏLİK AVRO 5 35/50
Uzun təkər bazalı xidməti maşınlar
004XA004

Tanınmış Armal avtomobilinin mərkəzində
quraşdırılmış avadanlıq sayəsində ön panel
(1100x2120 mm) və arxa sonluqlar (1600x2120
mm) boş yerlərlə təchiz olunur ki, bu da mobil
tualetlərin daşınması və xidmət avadanlıqlarından
istifadəni asanlaşdırır.

daşınması və onlara xidmət göstərilməsi
mümkündür. Onu da qeyd etmək lazımdır ki, IVECO
gündəlik uzun təkər bazalı xidməti maşınlar öz işini
mükəmməl şəkildə yerinə yetirir və əsasən, uzun
məsafələr, səyahətlər üçün nəzərdə tutulmuşdur.

Xüsusi dizayn və mühəndislik işi sayəsində bu
nəqliyyat vasitəsilə daha çox mobil tualetlərin

TEXNİKİ GÖSTƏRİCİLƏR
İveco Gündəlik
Avro 5

Vacuum
Təchizatı

Uzunluq

En

Yük yeri
ölçüləri

Xüsusi kütlə

Kiçik maşın 35
(asan manevrli)

1.000 l

5.480 mm

2.250 mm

1.630x2.250

2.570 kg

Kiçik maşın 50
(asan manevrli)

1.300 l

6.170 mm

2.250 mm

1.600x2.250

3.140 kg

QOŞQU
004XA005

Bütün Armal xidməti nəqliyyat
vasitələrində qoşquların tam təhlükəsiz
daşınması üçün birləşdirici təchizat
var. Xidməti maşınlar özləri də bir növ
birləşdirici vasitə vəzifəsini həyata
keçirirlər. Qoşqular tualetlərin tam
təhlükəsiz və asan şəkildə daşınması
üçün xüsusilə dizayn olunub.

QISA QOŞQU
( maks. 6 yığılmış tualet yükü )

Yük yeri ölçüsü

Çəki

Maks. yük tutumu

Maksimal çəki(cəmi)

2.120x3.410 mm

350 kg

400 kg

750 kg

UZUN QOŞQU
( maks. 12 yığılmış tualet yükü )

Yük yeri ölçüsü

Çəki

Maks. yük tutumu

Maksimal çəki(cəmi)

2.120x6.820 mm

600 kg

900 kg

1500 kg

ARMAL SƏDD
004XA006

Armal Səddi aşağıda sadalanan unikal
xüsusiyyətlərə malikdir:
• Yüksək sıxlıqlı UV(ultrabənövşəyi
şüalar) davamlı polietilendən
hazırlanıb.
• Yüngül çəkisi istifadəsini olduqca
asan və praktik edir.
• Hamar üzlüyü xidmət işçiləri üçün
təhlükəsizliyi təmin edir.
• Tənzimlənə bilən ayaqcıqlar
sayəsində bu sədlər istənilən
bucağa görə döndərilə bilir.
• Ağ və qırmızı əksetdirici zolaq və
ağırlıq dəstəyi isə istəkdən asılı
olaraq tədarük edilə bilir.

Narıncı təhlükəsizlik rəngi, tənzimlənə bilən ayaqlar və xrom standartları ilə.
Çərçivə hündürlüyü

80 sm

Çərçivənin bünövrədən olan hündürlüyü

110 sm

Çərçivənin uzunluğu

217 sm

Bünövrəsi (ayaqları)

65 sm

Çərçivənin qalınlığı

5.5 sm

Çəki

12.5 kg

Dönmə bucağı

180°

XİDMƏT
“Bio-Servis” kompaniyası mobil tualet kabinələrinin
bir neçə növ olmaqla kirayə xidmətini təklif edir.
Xidmətlə birlikdə uzun müddətli kirayə.
Bu xidmət növü, əsasən uzun müddət üçün
planlaşdırılmış işlərlə bağlı ərazilərdə (məsələn,
tikinti zamanı), o cümlədən kanalizasiya sisteminin
müxtəlif səbəblərdən çəkilməsi mümkün olmayan
yerlərdə (məsələn, meşə təsərrüfatı) istifadə olunur.
Əksər hallarda uzun müddətli kirayə fəsillə bağlı
biznes növləri olan yay kafeləri, çimərliklər, yay uşaq
düşərgələri və digər məkanlarda istifadə olunur.
Uzun müddətli kirayə xidmətinə ayda iki dəfə
təmizləmə və qəbuledici çənin “Biola” ətirli mayesi
ilə doldurulması daxildir. Əlavə ödəniş olunmaqla
təmizləmə xidməti sayını artırmaq mümkündür.

İVECO GÜNDƏLİK AVRO 5 35/50
Qisa təkər bazali xidməti maşinlar

ÇATDIRILMA
Tualet kabinələrinin çatdırılması pulsuz olaraq
sadəcə Bakı və Sumqayıt şəhərlərinə, digər rayon
ərazilərinə isə ayrıca hesablanmış dəyərə əsasən
çatdırılma həyata keçirilir. Bizim mütəxəssislər tualet
kabinələrini istənilən sayda, sizə uyğun vaxtda və
yerə çatdıraraq quraşdıracaqlar.

Tualet kabinəsinin böyük üstünlüyü onun toplayıcı
çənindədir. 250 litr tutuma malik olan bu çən 200
və 220 litr tutumlu yerli və xarici istehsal olan
analoji kabinələrdən fərqli olaraq 500-dən çox girişə
hesablanıb.
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• Qapı yüksək aşınma davamlılığına malik olub,
ikiqat plastikdən hazırlanıb və qutunun uzunluğu
boyu bərkidilib.				
• Xüsusi möhkəmliyə malik toplayıcı çən. Mobil
tualet kabinəsinin uzun müddətli istismarı üçün
çox vacibdir. Çənin möhkəmliyi yay və qış istismarı
zamanı kritik temperaturlarda yoxlanılmışdır. 28 il
ərzində istehlakçılar tərəfindən heç bir reklamasiya
olmayıb. 		
• Yan panel reklam materialının yerləşdirilməsi üçün
idealdır. Şəxsi reklamdan başqa, arzu edənlər
üçün reklam yerlərinin satılması da mümkündür.
Yan plastik panellərin xüsusiyyətləri reklam
materialının möhkəm yapışdırılması və lazım
gəldikdə mükəmməl təmizlənməsini təmin edir.
					

• MTK istehsalı üçün istifadə olunan plastik.
Gigiyenik sertifikatın mövcudluğu istifadə üçün
təhlükəsizliyi təmin edir. Plastik qəbuledici çən
aqressiv mühitə davamlıdır. Gigiyenik emalı
rahatlıqla həyata keçirilir. – 40 °C və + 60 °C
arası temperatur fərqinə, həmçinin zərbəyə
dözümlüdür. Qoxuları özünə hopdurmur. Plastikin
çəkisi kabinənin rahat daşınmasına imkan verir
(MTK-nın ümumi çəkisi 80 kq-a qədərdir). 		
			
• Zərbəyə qarşı. Bizim konstruksiyalar 300 kq/
sm2-ə qədər dözümlülüyə malik olub, istənilən
növ vandalizmə qarşı davam gətirərək problemli
daşınmalarda tamlığını qoruyur. 		

• Antivandal konstruksiya-istismar prosesində
etibarlılığı təmin edir. Bu, kütləvi tədbirlərdə və
uzaq məkanlarda istifadə üçün vacibdir.		
			
• Universallıq. MTK-nı tez bir zamanda tam
komplektləşdirməyə ehtiyac olduqda. Belə hallar,
adətən yay aylarında baş verir. Tualet kabinəsi,

əlavə olaraq, 30 litr su tutumlu əlyuyan, isitmə
sistemi, işıqlanma, güzgü ilə təchiz oluna bilir.
Tam komplektləşdirmə ilə siz üstün komfortlu
tualet kabinələrini arzu edənlərə təqdim edə
bilərsiniz.

Obyektdə insanların sayı

Tualet kabinələri və xidmətin sayı

1-15 nəfər

Həftədə 1 dəfə xidmətlə 1 kabinə

15-25 nəfər

Həftədə 2 dəfə xidmətlə 1 kabinə

25-35 nəfər

Həftədə 1 dəfə xidmətlə 2 kabinə

35-50 nəfər

Həftədə 2 dəfə xidmətlə 2 kabinə

50-70 nəfər

Həftədə 1 dəfə xidmətlə 4 kabinə

Hamıya yaxşı məlumdur ki, mobil tualet (biotualet)
bir yerdən digərinə, həmçinin nəqliyyat vasitəsilə
rahatlıqla daşınan, odadavamlı və zərbəyədavamlı
polietilendən hazırlanıb. Sifarişçiyə yığılmış və hissəvi
şəkildə çatdırıla bilər. Kabinə poddondan ibarət olub
(korroziyaya məruz qalmayan material), 3 divar,
qapılar, bərkidilmiş alüminium tor, daxili qıfıl və
keçiriciliyi olmayan tavandan ibarətdir.

Əsas komplektasiyada tualetdaxili nəzərə alınanlar:
tullantılar üçün rezervuar, paltarlar üçün qarmaqlar,
oturacaq və qapağa malik unitaz, kağızsaxlayıcı.
Müştərinin istəyi ilə kabinə daxilində əlyuyan da
quraşdırıla bilər.

Kirayə haqqına daxildir:
• Mobil tualet kabinəsinin çatdırılması
• Kabinə çəninin xüsusi maye ilə doldurulması
• Kabinəyə qulluq olunması
* Kabinənin çatdırılması, ona qulluq və geri aparılması məbləğə daxildir.

Bakı şəh., AZ 1025, Xətai r-nu,
Ə.Quliyev küç., məhəllə 1130,
blok A, 18-ci mərtəbə
T: (+99412) 464 1025 / 26
www.armal.az

