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Прайс з 21-03-2022р. 
Найменування/фото Опис, комплектація Ціна РОЗДРІБ з ПДВ 

 

КАБІНА МОБІЛЬНА З БАКОМ 
 

раковина з 
рукомийником 

пісуар 

умивальник з ножною 
помпою 

 

 

Комплектація кабін з баком: 
 

- накопичувальний  бак    250 л; 
- пластикове сидіння з кришкою; 
- вентиляційна труба; 
- тримач туалетного паперу; 
- гачок для одягу; 
- замок з внутрішньою засувкою 
                        або  
- засувка  з індикацією «вільно-зайнято», 

вушка для навісного замка. 
 

Переваги кабін: 
- забезпечують більше 500 відвідувань; 
- підсилений пластиковий піддон; 
- антивандальне кріплення дверей; 
- прихована пружина; 
- збільшений розмір отвору бака; 
- компактність перевезення та зберігання; 
- гарне світло-проникнення; 
- робоча температура від -40 ºС до +60ºС. 
(при температурі повітря нижче -5 ºС потрібно 

забезпечити не змерзання рідини яка 
знаходиться в накопичувальному баку) 

 

Додаткова комплектація: 
- раковина з рукомийником; 
- пісуар; 
- умивальник з ножною помпою. 

 

 

Кабіни  виготовлені  методом 
ротаційного формування: 

Розмір кабіни: 1150*1150*2450мм; 
Матеріал: первинний поліетилен.  

Вага: 85кг. 
 

Ціна ТКМ з раковиною: 
18 743,00 грн 

Ціна ТКМ без раковини: 
18 294,00 грн 

 

Ціна ТКМ з пісуаром: 
19 291,00 грн 

Ціна ТКМ з умивальником: 
24 586,00 грн 

 
Кабіни  ТАЙПЕК виготовлені  
методом лиття під тиском: 
Розмір кабіни: 1000*1000*2250мм; 

Матеріал: пластик. Вага: 73кг. 
 

Ціна ТКМ з раковиною: 
17 625,00грн 

Ціна ТКМ без раковини: 
17 051,00 грн 

 

Ціна ТКМ з пісуаром: 
18 049,00 грн 

Ціна ТКМ з умивальником: 
23 344,00 грн 

 
Реагент для бака ТКМ (1литр): 

354,00грн 
 

 

Кабіна СТАНДАРТ 
для вигрібних ям 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

Кабіна Дачна, Торфяний туалет 

 

Комплектація кабін для ям: 
- пластиковий піддон з отвором; 
- замок з внутрішньою засувкою; 
- тримач туалетного паперу; 
- гачок для одягу. 
 

Комплектація кабін ДАЧНИХ: 
- дерев’яний суцільний піддон, OSB плита 
ґрунтована, фарбована; 
- замок з внутрішньою засувкою; 
- тримач туалетного паперу; 
- гачок для одягу 
 
 

Можлива комплектація Дачних кабін 
Торфяним туалетом (до комплекту 
входить пакет торфуа об’ємом 10л). 
 

 

Кабіни  виготовлені  методом 
ротаційного формування: 

 
Розмір кабіни: 1150*1150*2450мм; 
Матеріал: первинний поліетилен. 

Вага: 75кг/67кг/74кг. 
 
 

Ціна кабіни СТАНДАРТ 
для вигрібних ям: 

16 511,00 грн 
 
 
 
 

Ціна кабіни Дачної: 
14 256,00 грн 

 
Ціна кабіни Дачної в комплекті 

з встановленим Торф’яним 
туалетом: 

16 755,00 грн 
 
 

Ціна Торф’яного туалету: 
2 447,00 грн 

 
Ціна Торф (пакет 10л): 

172,00 грн 
 

 


