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Het watervrije urinoir



  
Enkele referenties:

Welkom bij URIMAT
 
URIMAT, behoort tot de leidende fabrikanten van milieuvriendelijke 
producten voor uw sanitaire ruimte.

Onze waterbesparende urinoirs van Zwitserse kwaliteit genieten een wereldwijde acceptatie en 
bieden een milieuvriendelijke en hygiënische oplossing voor duizenden sanitaire ruimtes over heel 
de wereld.

Hierdoor worden er miljoenen liters kostbaar drinkwater bespaard.  
In gebieden waar deze waardevolle bron schaars is, worden besparingen mede in het kader van 
klimaatveranderingen steeds belangrijker. 

Als marktleider zet URIMAT zich in voor ecologische duurzaamheid. Onze producten worden door 
milieuvriendelijke productieprocessen en materialen vervaardigd.  
Bij het kiezen van onze toeleveranciers zijn CO2 neutrale productiemethoden en ethische normen 
doorslaggevend. 

Onze toonaangevende technologie en hoogwaardige kwaliteitscontroles garanderen een duurzaam, 
geurloos, hygiënisch en milieuvriendelijk gebruik.
Tevens leveren wij scheidingschotten en handendrogers. 
 

Kies voor het milieu........kies voor URIMAT!
       
       
       
       
  

Horeca
AC Restaurants
Kentucky Fried Chicken
McDonald’s
Starwood group
Tank & Rast (Duitse autosnelwegen) 

Scholen   
AOC Twello
CAH Christelijke Agrarische Hogeschool Dronten
Hogeschool Windesheim, Zwolle
UNESCO-IHE, Insititute for Water Education

Stadions
Cambuur Leeuwarden
Stadion Mainz 05
RCD Español
Voetbalstadion Geneve

Kantoren
The Base, Schiphol
GasUnie
Provinciehuis, Zuid Holland

Toeristische attracties
Drouwenerzand Attractiepark
Euromast, Rotterdam
Plopsaland 

Evenementen locaties
Bowling Almere
Heineken Music Hall
TivoliVredenburg
Worldforum Den Haag

Overige
Club Air, Amsterdam
Erasmus Medisch Centrum, Rotterdam
Mobiele sanitaire units
Texels Eigen Stoomboot Onderneming
Vliegveld Frankfurt,Maastricht en Zaventem



  

Met Urimat kiest u voor het milieu
 
Wanneer u vertrouwt op onze technologie en kiest voor URIMAT watervrije urinoirs, dan maakt u 
een goede keuze.

McDonald’s heeft zijn keuze reeds gemaakt. Deze multinationaal heeft zich gecommitteerd aan het 
duurzaam ondernemen. Door URIMAT urinoirs wereldwijd in hun vestigingen te installeren be-
spaart McDonald’s miljoenen liters kostbaar drinkwater per jaar.

In vrijwel elke branche kunnen wij toonaangevende bedrijven noemen die dagelijks URIMAT hun 
vertrouwen schenken.

Kies voor het milieu........kies voor URIMAT!



Alle watervrije urinoirs  
in één overzicht!

Model eco en compact

Fraai ontworpen urinoirs vervaardigd uit duurzaam high-tech kunststof, bestendig tegen breuk en 
vandalisme. Het ontbreken van een spoelsysteem en geen onbereikbare randen en hoeken verhindert 
elke vorm van bacteriële afzetting.  
De modellen zijn verkrijgbaar met en zonder communicatie display.  
Deze urinoirs gebruiken geen water, geen chemicaliën en zijn geurloos in gebruik. 

Model keramisch en keramischcompact

Een elegant design urinoir gecombineerd met onze technologie. Het ontbreken van een  
spoelsysteem en geen onbereikbare randen en hoeken verhindert elke vorm van bacteriële afzetting.                           
Deze urinoirs gebruiken geen water, geen chemicaliën en zijn geurloos in gebruik.

Model URIMAT  
eco

URIMAT  
ecoplus

URIMAT  
ecoinfo

URIMAT  
ecovideo

URIMAT  
compactplus

URIMAT  
compactinfo

URIMAT  
compactvideo

URIMAT  
keramisch

URIMAT  
keramisch    
compact

Artikelnummer 15.001 16.001 11.001 16.971 14.001 14.101 14.971 12.201 12.301

Kleur* wit wit wit wit wit / zwart wit / zwart wit / zwart wit wit

Gewicht 4,2 kg 4,4 kg 4,7 kg 5,5 kg 3,5 kg 3,8 kg 4,5 kg 21 kg 12,5 kg

Kenmerken communicatie
display

oplichtend 
communicatie 
display

met LCD 
video display

communicatie 
display

oplichtend
communicatie
display

met LCD 
video display

* Kleur op aanvraag
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Model eco

Afmetingen (in mm)

Model keramisch

      Model keramischcompact

Model compact

Binnenkort ook een RVS uitvoering
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MB-ActiveTrap
De geurafsluiter voor alle kunststof en keramische 
urinoirs van URIMAT.

s�'EPATENTEERD�TRANSPARANT�KAPJE�MET� 
   regelbare standen 
    Onder het transparante kapje met drie regelbare 

standen ligt het MB-Active reinigingsblokje. 
De stand hangt af van de frequentie van het  
gebruik van het urinoir.

s�'EÕNTEGREERD�-"!CTIVE�REINIGINGSBLOKJE 
    Boven het membraan ligt het MB-Active reini-

gingsblokje dat de afzetting van de organische 
stoffen zowel in het membraan als in de afvoer-
leiding zacht houdt.

s�2ODE�KUNSTSTOF�ZEEF 
    Wanneer het MB-Active reinigingsblokje opge-

lost is wordt de rode zeef volledig zichtbaar en 
dient de MB-ActiveTrap te worden vervangen.

s�6ERTICAAL�SLUITEND�MEMBRAAN�SYSTEEM 
    De verticale membraantechnologie garan-

deert een absoluut geurloze werking. Het              
systeem maakt het onmogelijk dat rioolgassen          
ontsnappen.

De MB-ActiveTrap leidt de urine via een  
verticaal membraan rechtstreeks naar het  
rioleringssysteem.

Zodra de toevoer van urine stopt wordt  
het membraan luchtdicht afgesloten.
Er kunnen geen geuren ontsnappen. 

Het patent voor een 100% geurvrije werking

  



De URIMAT MB-Active Reiniger met kalkex heeft een microbiologische werking.   
Het elimineert onaangename geuren die ontstaan door ontbinding van organische stoffen.     
Het verwijdert kalk- en zeepresten en beschermt tegen vervuiling.    

Tevens is het bijzonder geschikt voor het reinigen van vloeren en sanitaire ruimtes.
De MB-Active Reiniger zorgt voor een blijvende aangename frisse geur.

MB-Active Reiniger 
 
pH-neutraal, biologisch en duurzaam

   
   

bi
ol

og

isch
e werking

 pH
neutraal

MB-Active Reiniger
Art. nr. inhoud Omschrijving
80.002 3 x 1l geconcentreerd + URIMAT 
  sprayflacon 450 ml. (leeg)
80.006 10l geconcentreerd, jerrycan

MB-ActiveTrap
Kunststof Keramisch
Art. nr. aantal  Art. nr. aantal
52.101   1 52.201   1 
52.102   2 52.202   2
52.106   6 52.206   6
52.196   96 52.296   96

Aanbevolen toepassingen

s� Toilet- en sanitaire ruimtes
s� 7AS�EN�DOUCHERUIMTES
s� 6LOEREN�EN�TRAPPENHUIZEN
s� !FVALCONTAINERS
s� Vloerbedekking etc.



 

Reclameopbrengsten met URIMAT
 
Een investering met hoog rendement

URIMAT  biedt een communicatie display met 
een grote reikwijdte voor een duidelijk gedefi-
nieerde doelgroep. Uw boodschap wordt gemid-
deld 40 seconden bekeken. 
De kunststof urinoirs zijn te verkrijgen met een 
passief of oplichtend display en zelfs mogelijk 
met een geintegreerd en op afstand bedienbaar 
LCD video display. 

Vanzelfsprekend  kan het communicatie/reclame 
display uw duurzaamheid benadrukken of 
dienen als een terugverdien mogelijkheid.  
Wij adviseren u graag hierover.

(ET�COMMUNICATIE�DISPLAY

Resultaten van het acceptatie onderzoek:

s������VAN�DE�ONDERVRAAGDEN�VINDT�DAT�HET�COMMUNICATIE�DISPLAY�ALS�EERSTE�OPVALT�
s�����VINDT�DE�BOODSCHAP�OP�HET�DISPLAY�POSITIEF�EN�STOORT�ZICH�HIER�NIET�AAN�
s�����HERINNERT�ZICH�DE�BOODSCHAP�

Deze enquête is in Zwitserland uitgevoerd door het internationaal gerenommeerd markton-
DERZOEKBUREAU��)(!'F+

s����SECONDEN�ONGESTOORDE�AANDACHT



Uiteindelijk tellen alleen de harde   
feiten!
 
Argumenten die URIMAT’s meest veeleisende klanten hebben  
overtuigd:

s��*AARLIJKSE�BESPARING�VAN�MIN�
stens 100.000 liter drinkwater    
per urinoir

s�'EEN�WATERGEBRUIK

s��'EEN�CHEMICALIÑN

s��'EEN�SPOELSYSTEEM�NODIG

s��2EUKLOOS

s��(YGIÑNISCH

s��)NKOMSTEN�MOGELIJK�VIA�RECLAME

s��-ICROBIOLOGISCH�REINIGINGS 
middel 

s�#/2 reductie 
(minstens 175g per m��water)

s�&OSFAAT�TERUGWINNING�MOGELIJK

s��#/2 neutraal geproduceerd

s��$UURZAME�MATERIALEN

s��7ERLDWIJD�GEPATENTEERD� 
SYSTEEM�EN�DESIGN

s��3UCCESVOL�SINDS�����

s��:WITSERSE�KWALITEIT

Een scheidingsschot met een design 
element
 
URIMAT gebruikt elegant gevormde 
scheidingsschotten gemaakt van Trespa® of
ESG-Glas. Deze duurzame wanden hebben 
een glad oppervlak, goede hygiënische
eigenschappen en zijn uiterst robuust.
Bovendien zijn zij zeer gemakkelijk 
schoon te houden. De scheidingsschotten 
van URIMAT hebben een perfect design 
voor uw sanitaire ruimte. 
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URIMAT –                                                     
de ecologische duurzame cirkel

1 � �(IGHTECH�POLYCARBONAAT�URINOIR���#/2 neutrale productie,  
�����RECYCLEBAAR

2 � 5NIEKE�TECHNOLOGIE�VAN�DE�-"!CTIVE4RAP�MET�GEÕNTEGREERD� 
� REINIGINGSSYSTEEM

3   Besparing van minstens 100.000 liter drinkwater per jaar per       
URINOIR�������KG�MINDER�#/2 

4   Microbiologisch reinigingsmiddel

5 � &INANCIERING�MOGELIJK�DOOR�RECLAMEOPBRENGSTEN



URIMAT gaat de uitdaging aan
 
Als marktleider van watervrije sanitaire technologie is URIMAT steeds bezig zijn  
kwaliteitsnormen opnieuw te definiëren. Ons continue streven om steeds nieuwe oplossin-
gen te zoeken om kostbaar drinkwater te besparen, wordt erkend door talrijke internatio-
nale milieuprijzen en certificeringen.


