
Tualešu kabīņu noma
un apkalpošanas serviss

Pakalpojumu nodrošina



Tōcha jeb toča latviešu sarunvalodā ir 
saīsinājums vārdam “tualete”, kas ikdienas 
runā iegājies jau vairāk nekā 20 gadus.

“Eco Baltia vide” šo zīmolu ir radījusi ar 
mērķi atvieglot cilvēku ikdienu, padarot 
tualetes pieejamas vienmēr un visur.

Mūsu stāsts



Ātrums Vienmēr pa ceļam

Cilvēcīgums

Kā jau saīsinājums, Tōcha pauž 
ātrumu. Tās apmeklējums 
vienmēr ir ātrs, ne velti cilvēki 
visbiežāk saka “ieskriešu točā” 
vai “aizskriešu uz toču”, nevis 
“iešu” vai “aiziešu uz”.

Vissvarīgākais nosacījums ērtībai ir 
pieejamība jeb tas, lai Tōcha 
vienmēr būtu pa ceļam, un vienmēr 
būtu klāt svarīgos notikumos un 
pasākumos. Tās ir kā veikls 
pieturpunkts ceļā uz svarīgāko 
dienas notikumu – koncertu, 
festivālu, izrādi, sporta sacensībām 
vai cita veida atpūtu un izklaidi.

Nav svarīgi, vai brauc ar Porsche 
vai vecu Volkswagen Golf – esi 
lielas kompānijas vadītājs vai 
krietns pastnieks, Tōchā mēs visi 
esam vienādi un vienlīdzīgi. Tajā 
mēs visi skrollējam telefonus, 
lasām avīzi un skaļi smejamies par 
jēliem jokiem. Tōcha ir par 
vienkāršību un nesamākslotību, tā 
ir vieta, kur ikviens var būt pats.

Ko simbolizē 

Jautrība un
vieglums
Kas vieno cilvēkus? Asprātīgi joki.
Un kas vieno Tōchu ar cilvēkiem?
Asprātīgi joki. Tieši tāpēc arī Tōcha ir 
par jautrību un par to, lai apkārtējās 
lietas tiktu uztvertas vieglāk. To arī 
uzsveram Tōcha komunikācijā.



NOMA
APKALPOŠANA

8717

Brīvdabas pasākumi, festivāli, 
koncerti, sporta pasākumi
Parki un autostāvvietas

Būvlaukumi un piemājas laukumi

Uzņēmumu korporatīvie pasākumi 
brīvdabā

Privātas ballītes un pasākumi 
(kāzas, ģimenes svinības, 
filmēšanas u.c.)

Un citas nozīmīgas vietas

Pārvietojamās tualetes 
piemērotas ikvienai dzīves
un lietošanas situācijai.

Vajadzības attālumā.



Tualešu kabīņu tehniskā specifikācija

Pisuārs

Tualetes
papīra
turētājs

Ventilācijas
sistēma
rezervuāram

Grīda
ar pretslīdes
pārklājumu

Zīme
“brīvs/aizņemts”
Krāsa zaļa/sarkana

Rezervuāra
tilpums

250l

Krāsa
Zaļa

Jumts
Balts, gaismas

caurlaidīgs

11501200

2200



Tualešu kabīņu nomas un apkalpošanas servisa cenas* 

* Cenu piedāvājums spēkā līdz 30.04.2022.

Noma 
25,00 EUR/mēn

Piegāde 10,00 EUR
vienreizēja maksa

Apkalpošana/
uzkopšana

50,00 EUR/mēn4 x mēnesī 

30,00 EUR/mēn2 x mēnesī 

20,00 EUR/mēn1 x mēnesī 

Noslēdzot līgumu 
vismaz uz

6 mēnešiem -
1 apkalpošanas 

reize ir 
bezmaksas! 

Kabīņu noma tiek sniegta tikai 
komplektā ar uzkopšanas servisu!



Vajadzības
un viena zvana
attālumā

Jautā pēc piedāvājuma:
Andis Bernovskis
22070031
andis.bernovskis@ecobaltiavide.lv



Atklātākā
tualešu
kabīņu noma

Pasūti jau šodien:
Andis Bernovskis
22070031
andis.bernovskis@ecobaltiavide.lv

Mēs tīrām.
Arī to,
ko netrāpi.


