NOWA
TECHNOLOGIA!

Zrównoważony rozwój.
Każdego dnia

Innowacyjna i unikalna NOWA TECHNOLOGIA uridan.

JESZCZE
ŁATWIEJSZA
OBSŁUGA!

Bezwodne pisuary uridan są zdecydowanie bardziej higieniczne niż
konwencjonalne systemy spłukiwania. Wilgotne środowisko sprzyja
namnażaniu się bakterii i grzybów, natomiast innowacyjny system uridan
uniemożliwia rozwój drobnoustrojów.

Zasada działania?

dekiel uridan

System uridan swą innowacyjność zawdzięcza unikalnemu połączeniu dekla
i syfonu z opatentowanym, w pełni ekologicznym olejem uriLOCK. Olej jest
lżejszy od moczu, dzięki czemu mocz spływa bezpośrednio do kanalizacji,
a pozostały olej stanowi bloker dla wszystkich nieprzyjemnych zapachów.
Prostota funkcjonowania sprawia, że system jest bezawaryjny, a użyte
elementy są najwyższej jakości.

Co nowego?
uriLOCK - opatentowany
w pełni biodegradowalny
bloker zapachów.

° Szybka, bezzapachowa, i bezdotykowa obsługa dzięki nowej technologii.
° Brak potrzeby unoszenia dekielka.
° Wymiana oleju uriLOCK w ciągu 10 sekund!
° Całkowicie bezwodna obsługa.

Admiral

Cadet

Kolory:
Biały
Szary
Granitowy
Grafitowy
Głęboka czerń
plus kolory specjalne

Kolory:
Biały
Szary
Granitowy
Grafitowy
Głęboka czerń
plus kolory specjalne

Materiał: Ceramika lub włókno szklane (GRP)
Serwis (wymiana oleju uriLOCK): Około 3 miesiące
Instalacja: Pionowa lub pozioma.

Materiał: Ceramika lub włókno szklane (GRP)
Serwis (wymiana oleju uriLOCK): Około 3 miesiące
Instalacja: Pionowa lub pozioma

Admirał to charakterystyczna elegancja. Wzorując się na doskonałych kształtach
kwiatu lotosu połączyliśmy piękno prostej linii ze specjalistyczną technologią
zapewniającą niezwykłą gładkość powierzchni. Mocz oraz inne płyny spływają po
ściankach pisuaru jak krople wody z kwiatu lotosu, ułatwiając utrzymanie czystości.
Jednolita całość pozbawiona śrub czy rowków, dodatkowo ułatwia czyszczenie.
Przeznaczenie: biura, restauracje, hotele, kluby, szkoły, obiekty sportowe.

Cad et wyróżnia się klasyczną i ponad czasową linią, o przyjaznej użytkownikowi
formie. Niewielkie rozmiary umożliwiają montaż zd ecyd owanie niżej, tak, aby
mogły korzystać z niego dzieci.
Przeznaczenie mod elu ceramicznego: komercyjne bud ynki biurowe, szkoły,
lotniska. Przeznaczenie modelu z włókna szklanego: przestrzeń publiczna.

Projektant: Troels Bøgely

Projektant: Troels Bøgely

Captain

Compass

Kolory:
Biały
Szary

Kolory:
Biały
Szary

plus kolory specjalne

plus kolory specjalne

Materiał: Włókno szklane (GRP)
Serwis ( wymiana oleju uriLOCK): Około 3 miesiące
Instalacja: Pionowa

Materiał: Włókno szklane (GRP)
Serwis (wymiana oleju uriLOCK) Około 3 miesiące
Instalacja: Pionowa

Model uniwersalny, dla mężczyzn, kobiet i dzieci. Idealny do montażu w toaletach
przenośnych. Aby skorzystać z pisuaru nie trzeba siadać, stąd znacząco skraca czas
korzystania, minimalizując czas oczekiwania w kolejce. Pisuar ten jest tak
wyprofilowany, aby wyeliminować kontakt z ciałem ludzkim. Możliwość montowania
bez względu na ukształtowanie terenu.

Model o klasycznym kształcie, przypominający tradycyjne toalety. Zdobył szczególną
popularność w energooszczędnych domach. Może być używany przez mężczyzn,
kobiety i dzieci.

Projektant: Yu Bobek

Projektant: uridan a/s

Pylon

Crew

Kolory:
Biały
Szary
Granitowy
Grafitowy
Głęboka czerń
plus kolory specjalne

Kolory::
Graniowy
Głeboka czerń
plus kolory specjalne

Materiał: Włókno szklane (GRP)
Serwis (wymiana oleju uriLOCK): Około 3 miesiące
Instalacja: Pionowa

Materiał: Włókno szklane (GRP)
Serwis (wymiana oleju uriLOCK): Około 3 miesiące
Instalacja: Pionowa lub Pozioma

Najbardziej ekstrawagancki model, zaprojektowany z myślą o wyszukanych
wnętrzach klubów, pubów, restauracji i hoteli. Wyrafinowana prostota dopasuje się
do każdego wnętrza. Dostępny w 3 wysokościach (Mini, Midi, Maxi), co umożliwia
korzystanie również przez dzieci w wieku przedszkolnym. Wyjątkowo uniwersalny ze
względu na możliwość montażu w miejscu istniejących instalacji kanalizacyjnych.

Rynna idealnie pasuje do miejsc, w których przebywa duża liczba mężczyzn. Dostępny
w 3 d ługościach (1200, 1800, 2400mm). Możliwość korzystania równocześnie przez
kilka osób ogranicza d o minimum czas oczekiwania w kolejce. Główną zaletą jest
wysoka odporność na akty wandalizmu.
Przeznaczenie: stad iony piłki nożnej, hale sportowe, centra rozrywki, przenośne
kontenery na budowach.

Projektant: Troels Bøgely

Projektant: uridan a/s

Przegroda między pisuarowa
Projektant: uridan a/s

Kolory:
Biały
Szary
Granitowy
Grafitowy
Głęboka czerń
plus kolory specjalne

Materiał: Włókno szklane (GRP)
Przegroda jest idealnym uzupełnieniem pisuarów. Podobnie jak wszystkie produkty
wyróżnia się unikalną formą wzorowaną na kształcie żagla. Jej wielkość zapewnia pełen
komfort i swobodę użytkowania. Łatwa w utrzymaniu czystości dzięki braku
widocznych elementów montażowych.

Zadziwiająca łatwość w utrzymaniu czystości - mniejsze koszty
i mniejszy wysiłek.

Wymiana uriLOCK

Oszczędności są związane nie tylko z brakiem zużycia wody, ale również z prostym montażem, niewymagającym kompleksowej instalacji wodnej, elektrycznej
(mechanizmy spłukiwania, sensory ruchu) czy samego montażu jednostki.

teraz to tylko

10 sekund !

Uzupełnianie
» Wlej olej blokujący uriLOCK bezpośrednio na dekiel.
» Uzupełniaj olej co około 3 miesiące.

uriLOCK to opatentowany, biodegradowalny płyn
blokujący wszelkie zapachy, bez potrzeby używania
kosztownych i szkodliwych środków chemicznych.

Codzienne mycie
Unikalny spray uriCLEAN - czyszczenie i dezynfekcja w
jednym. Chroni przed korozją, ma uniwersalne
zastosowanie w całej strefie sanitarnej, pozostawiając
świeży zapach. Wystarczy spryskać powierzchnię
pisuaru, a wszelkie zanieczyszczenia błyskawicznie
spływają do kanalizacji. Dodatkowo, dzięki swej
konsystencji zapobiega osadzaniu się kropel moczu na
ściankach.ncji zapobiega osadzaniu się kropel moczu
na ściankach.

» Spryskaj powierzchnię
pisuaru płynem uriCLEAN.
» Pozostaw na kilka minut.

» Wyczyść dekielek
szczotką.

» Wypoleruj powierzchnię wewnętrzną
i zewnętrzną pisuaru za pomocą
szmatki uriCLOTH.

Dogłębne czyszczenie

uriSTRONG to środek czyszczący nawet najtrudniejsze
zabrudzenia w strefie sanitarnej. uriSTRONG usuwa
uporczywy kamień. Zaleca się stosowanie 1-2 razy do
roku.
» Podnieś dekielek za
pomocą przyssawki.

» Wymieszaj uriSTRONG
z ciepłą wodą ( 1::10) .

» lej roztwór uriSTRONG
do pisuaru i pozostaw na
5 -30 min.ŏŏ

» Zalej pisuar 10l zimnej
wody.ŏŏ

uridan Polska Łukasz Rzepa
Pleśna 410
33-171 Pleśna
Tel.: +48 694 863 413
E-Mail: sales@uridan.pl
www: uridan.pl

