
 

 

 

... nový člen Vašej rodiny 

Kontakt: 

ECO DOG TOILET GROUP s.r.o. 

Slovenská 1521/5 

085 01 Bardejov 

 

Telefón: +421 948 544 668 

E-mail:   info@ecodogtoilet.com  

Web:       www.ecodogtoilet.com 

ECO DOG TOILET STANICA 
Vám prináša tieto výhody: 
 

► koniec hľadania a zbierania 

exkrementov po celej záhrade 

► čistý trávnik bez vypálených miest 

od psieho moču 

► okolie Vášho domu bez 

nepríjemného zápachu 

► zvýšená ochranu zdravia Vás a 

Vašej rodiny 

► ochrana Vášho majetku /záhradný 

nábytok, lavičky, fasáda domu.../ 

► zníženie rizika kontaminácie pôdy 

Vašej záhrady či záhradky s 

pestovanou zeleninou, ovocím, 

kvetmi 

► koniec šírenia baktérií, 

endoparazitov, vírusov a plesní zo 

zvyškov psích exkrementov 

víriacich sa vzduchom nielen pri 

kosení 

► šetrenie Vášho času a peňazí na 

odstránenie následkov znečistenia 

Vášho majetku psími exkrementami 

 

... a mnoho ďalších 
Odteraz už aj u Vás doma! 

Nebaví Vás už hľadanie a zbieranie exkrementov 

po celej záhrade? Trápi Vás močom vypálený 

trávnik, vyschnuté kríky či ohrozená úroda?  

Máme pre Vás pomocníka! Revolučné, svetovo 

patentované riešenie tuhých a tekutých psích 

exkrementov. 

ECO DOG TOILET STANICA 

„Vedeli ste, že psie exkrementy patria do 

kategórie infikovaného a alergénneho 

odpadu a agentúra ochrany životného 

prostredia USA (EPA) klasifikuje psie 

exkrementy v rovnakej kategórii ako aj 

ropné škvrny?“ 

Pohodlie, čistota, finančné aj časové 

úspory priamo u Vás doma  

24 hodín denne  

7 dní v týždni 

Už tisíce spokojných používateľov. 

Pridajte sa aj Vy! 

tel:+421%20948%20056%20480
mailto:info@ecodogtoilet.com


Minimalistický dizajn, ktorý neruší okolie 

Konštrukcia s imitáciou dreva z ľahko re-

cyklovateľných materiálov 

Uzatvárateľný kôš na exkrementy 

v prírodnom dizajne 

Zberná lopatka 

Základňa s filtračnou náplňou 

Kapsula s podporným feromónom 

Parametre: priemer 115cm, výška 130cm 

 

Ekologický dizajn so strieškou 

Solárny panel 

LED osvetlenie so senzorom pohybu bez  

nutnosti napájania na elektrinu 

Konštrukcia s imitáciou dreva z ľahko  

recyklovateľných materiálov 

Uzatvárateľný kôš na exkrementy v prírodnom 

dizajne 

Zberná lopatka 

Základňa s filtračnou náplňou 

Kapsula s podporným feromónom 

Parametre: priemer 115cm, výška 220cm 

Unikátny dizajn z ohýbaného tenkostenného 

joklového profilu 

Elegantný doplnok do modernej záhrady 

Solárny panel 

LED osvetlenie so senzorom pohybu bez  

nutnosti napájania na elektrinu 

Moderný uzatvárateľný kôš na exkrementy 

Zberná lopatka 

Základňa s filtračnou náplňou 

Kapsula s podporným feromónom 

Parametre: priemer 115cm, výška 220cm 

SMART HOME ROYAL 

 

najobľúbenejšie 

  

 


