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A víz 
érték
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Üdvözöljük az 
URIMAT világá-
ban 
Az URIMAT a 
környezetbarát termékek 
egyik vezető gyártója a 
szaniteráruk ágazatában.

Egy olyan területen, ahol mások passzívak, az URI-
MAT aktívan, napról napra új trendeket teremt, és új 
mércéket állít fel. Az URIMAT svájci gyártóvállalat által 
készített víz nélkül működő piszoárok világszerte el-
fogadottak, ugyanakkor higiéniai és ökológiai védel-
met biztosítanak több ezer mellékhelyiség számára a 
világban. Az innovatív technológiának és termékeink 
kiváló értékállóságának köszönhetően nap mint nap új 
ügyfelek helyezik bizalmukat az általunk kínált megol-
dásba, amivel aktívan hozzájárulnak több millió liter 
tiszta ivóvíz megtakarításához. Azokban a régiókban, 
ahol szűkölködnek ebben az értékes erőforrásban, az 
ilyen érvek még döntőbb fontosságúak a klímaváltozás 
korszakában. 

Piacvezetőként az URIMAT teljes mértékben elköte-
lezett az ökológiai fenntarthatóság mellett. Terméke-
inket környezetbarát anyagok és gyártási folyamatok 
használatával gyártjuk. Partnereink kiválasztásakor 
hangsúlyozzuk a széndioxid-semleges gyártást és a 
magas etikai elvárásokat. 

A kompromisszumok nélküli minőség-ellenőrzésünk és 
vezető technológiánk szagtalan, higiénikus és környe-
zetbarát működésű, tartós termékeket garantálnak. 

Mutasson példát még ma.  
Döntsön az URIMAT mellett. 
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Világszerte 
használt 
Az URIMATtal jó 
társaságban érezheti 
magát 

Ha úgy dönt, hogy a piacvezető vállalat technológiájára 
– az URIMAT által gyártott víz nélkül működő piszoárok-
ra – épít, jó társaságban érezheti magát.

Vegyük például a McDonald’s vállalatot – ez a globális 
vállalat magas szintű ökológiai elvekhez tartja magát, 
és elkötelezett a fenntarthatóság mellett. Azzal, hogy 
világszerte az URIMAT piszoárjait telepítette be létesít-
ményeibe, a McDonald’s egyértelmű üzenetet közvetít, 
és több milliárd liter értékes ivóvizet takarít meg.

Szinte minden iparágban meg tudunk nevezni olyan 
neves referenciavállalatokat, melyek minden nap be-
lénk helyezik a bizalmukat. Mutasson példát még ma! 
Döntsön az URIMAT mellett!
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URIMAT 
Az ökologikus 
környezeti 
rendszer.

 Csúcstechnológiás műanyag 
csésze, széndioxid-semleges 
gyártás, 100%-ban újrahasz-
nosítható 

Egyedülálló szagelzáró tech-
nológia, beépített tisztító-
rendszerrel 
Piszoáronként legalább 
100 000 liter ivóvíz-megta-
karítás évente = 17,5 kg-mal 
kevesebb CO2

 Mikrobiológiai  
tisztítórendszer

Finanszírozási lehetőség rek-
lám segítségével

1

1

4

4

2
2

3

3
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URIMAT 
A víz maga az élet*.
Az URIMAT a környezet-
barát termékek egyik 
vezető gyártója a szani-
teráruk ágazatában 

*  A föld felszínének mintegy
71%-át víz borítja. Azonban
a bolygón található víznek
csupán 0,3%-a áll rendelkezésre a patakokban, a fo-
lyókban és a talajvízben, hogy ivóvízként használjuk.

Az URIMAT mércéket 
állít fel 
A víz nélkül működő szanitertechnológia 
egyik vezető vállalataként az URIMAT folya-
matosan újradefiniálja a minőségi szabványt. 
Számos elismert nemzetközi környezetvé-
delmi díjjal és tanúsítvánnyal ismerték el az 
elmúlt évek során a folyamatos törekvésün-
ket arra, hogy új megoldásokat találjunk az 
értékes erőforrás, a víz védelmére.
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Az eredeti. 
A piacvezető vállalat 
víz nélkül működő 
piszoárjai egy 
pillantásra!

Az eco és a compact modellsorozat

Innovatív és funkcionálisan tervezett, tartós, 
csúcstechnológiás műanyagból készült piszoárok. 
Víz, vegyi anyagok és szagok nélkül. A szabadalmaz-
tatott mechanikus bűzelzáró és a mikrobiológiai 
tisztítószerek probléma- és szagmentes működést 
garantálnak.

Méretek ( mm)

eco 

compact

390 410

80
0

340

72
0

365

MODELL URIMAT 
eco

URIMAT 
ecoplus

URIMAT 
ecovideo

URIMAT 
compactplus

URIMAT 
compactvideo

URIMAT 
ceramic20

URIMAT 
ceramicC2

URIMAT 
ceramicC2-CS

Cikkszám 15001 16001 16981 14001 14981 12220 12401 12402

Szín   fehér   fehér   fehér   fehér   fehér   fehér   fehér   fehér 

Tömeg 4,2 kg 4,4 kg 5,5 kg 3,5 kg 4,5 kg 21 kg 17 kg 19 kg

Különleges 
jellemző

passzív reklámki-
jelző

LCD videokijelzővel passzív reklámkijelző LCD videokijelzővel

Technológia WiFi és USB WiFi és USB

Visszacsapó 
szelepes 
technológia

 X  X  X  X  X W  W  W
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MODELL URIMAT 
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URIMAT 
ecoplus

URIMAT 
ecovideo

URIMAT 
compactplus

URIMAT  
compactvideo

URIMAT 
ceramic20

URIMAT 
ceramicC2

URIMAT 
ceramicC2-CS

Cikkszám 15001 16001 16981 14001 14981 12220 12401 12402

Szín   fehér   fehér   fehér   fehér   fehér   fehér   fehér   fehér 

Tömeg 4,2 kg 4,4 kg 5,5 kg 3,5 kg 4,5 kg 21 kg 17 kg 19 kg

Különleges 
jellemző

passzív reklámki-
jelző

LCD videokijelzővel passzív reklámkijelző LCD videokijelzővel

Technológia WiFi és USB WiFi és USB

Visszacsapó 
szelepes
technológia

 X  X  X  X  X  W  W  W

A ceramic modellsorozat

Az elegancia és a technológia találkozása. Az URIMAT 
kerámiapiszoárjai teljesen nélkülözik az öblítő peremet és 
az éles széleket a lerakódások kialakulásának aktív elke-
rülése érdekében. Az URIMAT kerámiacsésze pórusmentes 
máza biztosítja, hogy semmi ne rakódjon le. Víz, vegyi 
anyagok és szag nélkül. A szabadalmaztatott mechanikus 
bűzelzáró és a mikrobiológiai tisztítószerek probléma- és 
szagmentes működést garantálnak.

Méretek ( mm)

ceramic20

ceramicC2
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URIMAT-CS  
Az URIMAT legújabb innovációja a 
vízmentes tisztító technológiában

Könnyen karbantartható 
Idő- és költségtakarékos kar-
bantartás

Környezetbarát és 
fenntartható 
Erőforrás-megőrző, víz nélkül 
működő tisztítórendszer 

Maximális higiénia 
Rendszeres tisztítási időközök

Teljesen automatizált 
Programozható tisztítási idő-
közök

Könnyen beszerelhető 
Gyors beszerelés az egyszerű 
szerelési rendszer segítségével

Kevés tisztítást igényel 
Mérhető tisztítási munka

Váltakozó LED kijelző 
Megjeleníti a működési álla-
potot és a tisztítószer szintjét

Védi a lefolyócsöveket 
Az MB-ActiveCleaner-CS mini-
malizálja a lerakódásokat a le-
folyócsőben

Maximális működési biztonság 
A szabadalmaztatott URIMAT 
MB-Active technológiával
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Cikkszám: 52411

MB-ActiveTrap-CS  
Egy mozdulattal 
könnyen beszerelhető 
Csak egy kis nyomást kell kifejteni az MB-Ac-
tiveTrap-CS piszoár lefolyónyílásába való 
behelyezéséhez.

1

Az URIMAT 
tisztítórendszer 
pillanatok alatt 
készen áll a 
használatra
A LED kijelző zölden villog, és 
azt jelzi, hogy a rendszer készen 
áll a működésre. A programoz-
ható tisztítási időközök auto-
matikusan elindulnak. Innentől 
kezdve a tisztítási igény jelen-
tősen lecsökken, ugyanakkor nő 
a higiénia és a biztonság is.

3

Tekerje be az  
MB-ActiveCleaner-CS 
tisztítószert
Egy gyors kézmozdulat, és az MB-Active-Cle-
aner-CS palack szorosan a tartóba illeszke-
dik.

2

Így működik 
Garantált tisztaság:  
egyszerű és biztonságos

1 2

Az MB-ActiveTrap-CS 
zöldre vált: 
a rendszer készen áll a 
működésre

Az MB-ActiveTrap-CS 
pirosra vált: 
Az MB-ActiveCle-
aner-CS palack kiürült, 
ki kell cserélni.

1

2

LED kijelzőő

Cikkszám: 80.016
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1

2

4

3

NRV 2.0
Higiéniai szol-
gáltatás, komp-
romisszumok 
nélkül!
Az URIMAT visszacsapó szelepe. 

A szabadalmaztatott visszacsapó sze-
lep megakadályozza a szagok kijutá-
sát az MB-ActiveTrap eltávolításakor.

A beépített szelep automatikusan zár, 
amikor eltávolítják az MB-ActiveTrap 
bűzelzárót, így még a karbantartási 
munkák idején is megvédi a mellék-
helyiségeket és a létesítményeket a 
szagoktól.

Ez érzékelhető javulást biztosít a kar-
bantartási időközök tekintetében.

Az URIMAT visszacsapó szelepe

1 A beépített szelep automatikusan zár, amikor
eltávolítják az MB-ActiveTrap bűzelzárót.

2 A terelőelem megfelelő és könnyű illeszke-
dést biztosít.

3  A szelep lezárja a szennyvízcsövet, és még a 
karbantartási munkák idején is megvédi a 
mellékhelyiségeket és a létesítményeket a 
szagoktól.

4 A szelep nyit, amikor az MB-ActiveTrap 
bűzelzárót behelyezik.
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MB-ActiveTrap 
Fejlett technológia a legalapvetőbb 
szükségletekhez.

Az URIMAT MB-ActiveTrap összegyűj-
ti a vizeletet, majd öblítés nélkül 
a szennyvízcsőbe vezeti, miközben 
elzárja a szagokat. A folyadékok a 
függőleges membránon keresztül 
egyenesen a csatornahálózatba ke-
rülnek. A membrán felett mikrobioló-
giai tisztítótömb található, mely meg-
akadályozza a lerakódásokat mind 
a bűzelzáró egységen belül, mind a 
szennyvízcsőben. Amint megszűnik 
a folyadékáramlás a membránon 
keresztül, a membrán automatikusan 
légmentesen zár. 

Az MB-ActiveCube feloldódását kö-
vetően az átlátszó fedél alatti piros 
felület jelzi, hogy ki kell cserélni a 
bűzelzárót.

1
2

4

3

A 100%-osan szagmentes működés szabadalma

Szabadalmaztatott három fokozatú szabályo-
zás 
A beépített MB-ActiveCube fedelén három, 
a tömb hatékonyságát szabályozó fokozat 
állítható be, mellyel egyúttal a tisztítótömb 
tényleges élettartamát is szabályozza.

Beépített MB-ActiveCube 
A beépített MB-ActiveCube növeli a higiéniát, 
csökkenti a lerakódásokat, és megakadá-
lyozza, hogy a bűzelzáró belsejét, valamint 
a szennyvízcsövet szerves anyag, húgykő és 
zsír borítsa be.

Életciklusjelző 
Az életciklusjelző tudatja Önnel, ha ki kell 
cserélni az MB-ActiveTrap bűzelzárót. Az 
MB-ActiveCube feloldódását követően az 
átlátszó fedél alatti piros felület jelzi, hogy ki 
kell cserélni az MB-ActiveTrap bűzelzárót.

Függőlegesen tömítő membránrendszer 
A függőleges membrántechnológia, mely 
mind a negatív, mind a pozitív nyomásnak 
képes ellenállni, garantálja a szagok teljes 
elzárását. A csatornahálózatból semmilyen 
gáz nem szökhet ki.

1

2

3

4

Bűze
lzáró  

az összes műanyag és kerámia

URIMAT piszoárhoz. 

Új MB-ActiveTrap és új 
MB-ActiveCube

Az MB-ActiveCube 
körülbelül 50%-os 

használat után

Az MB-ActiveCube majdnem elérte 
az életciklusa végét. Az MB-Active 
Trap bűzelzárót hamarosan ki kell 

cserélni



PH-semleges

biológiai

gazdaság
os

bőrbarát

szagközöm
bösítő

környezet
barát
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MB-ActiveCleaner 
PH-semleges, biológiai és 
fenntartható.

Bőrbarát tulajdonságait bőrgyógyá-
szatilag tesztelték, és „nagyon jó” 
minősítést kapott. Az MB-ActiveCle-
aner megszünteti a szerves anyagok 
lebomlása során keletkező kellemet-
len szagokat. Különösen jól hasz-
nálható karbantartó tisztításánál és 
a szag megszüntetésére az erősen 
igénybe vett mellékhelyiségekben és 
higiénés létesítményekben. 

Az MB-ActiveCleaner mikroorga-
nizmusokat tartalmaz, amelyek 
behatolnak a pórusokba (fúgákba), 
és megsemmisítik az összes ott 
található szerves maradványok által 
okozott szagot, kellemes és tartós 
frissességet hagyva maguk után. 
Napi használat esetén megakadá-
lyozza a szagok kialakulását. 

Mivel késlelteti az újból elszennye-
ződést, az MB-ActiveCleaner aktívan 
hozzájárul a tisztaság megőrzéséhez 
bármilyen környezetről legyen is szó.

Alkalmazási területek

› Toalettek és higiénés létesítmé-
nyek

› Mellékhelyiségek és zuhanyzók
› Homlokzatok, átjárók és lépcső-

házak
› Szemetes konténerek és hulla-

dékgyűjtő állomások
› Padlók, szőnyegek stb.

Az URIMAT 
mércéket  
állít fel
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Így működik 
Szagmentes fürdőszobai élmény 
biztosítása.

Mik azok a spórák? 
A spóra kifejezés az élőlények azon fejlődési szakaszá-
ra utal, melynek célja a reprodukció, a szaporodás, a 
túlélés, ill. e célok közül egyszerre több.

Baktériumok is létrehoznak spórákat (endospórákat). 
Ezek nagyon rugalmasak, és a teljes anyagcseréjüket 
képesek megváltoztatni, azaz nincs szükségük oxigén-
re, vízre vagy tápanyagokra.

Bizonyos környezeti feltételek mellett ezek az endos-
pórák képesek visszafejlődni a baktériumok aktív 
fejlődési szakaszába.

1

Hogyan fejlesztenek 
a spórák hasznos 
baktériumokat? 

Azzal, hogy optimális környezetet teremtünk a 
különböző spórák számára, pl. tápanyagok, 
va-lamint oxigén és víz biztosításával, 
reaktiváljuk a baktériumokat. Ekkor az MB-
Active Cleaner aktiválódik.

2

Miért akadályozzák meg 
a szagok kialakulását a 
baktériumspórák?
A kellemetlen szagokat a szerves anyagok 
(vizelet, zsírok stb.) lebomlása okozza. Ezek az 
anyagok táplálékul szolgálnak a baktériumok 
számára, így megsemmisülnek mielőtt kialakul-
hatnának a kellemetlen szagok. A baktérium-
spórák megelőző hatásúak. 

Az MB-ActiveCleaner nemcsak nagyon hatékony, 
hanem környezetbarát megoldás is az Ön léte-
sítményének fenntartásához. 

3
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Piszoárválaszfalak az 
URIMATtól! 
Válaszfal és designelem egyben 

Az URIMAT elegáns formájú, Trespa® 
anyagból, edzett biztonsági üvegből 
vagy rozsdamentes acélból készült 
piszoárválaszfalakat használ. Ezek 
a tartós és dekoratív válaszfalak 
nagy mértékben ellenállnak minden 
szokványos háztartási oldószernek 
és vegyszernek. Ennek köszön-
hetően ezeket az anyagokat sok 
éve használják olyan alkalmazási 
területeken, ahol elengedhetetlen a 
tisztaság és a higiénia. Nem igé-
nyelnek különleges ápolást, csupán 
tisztítást.

Az URIMAT piszoárválaszfalak töké-
letes designelemei az Ön mellékhe-
lyiségének.

Biztonsági 
üveg
Ez az URIMAT piszoárválasz-
fal kiváló minőségű edzett, 
nanotechnológiás víztaszító, 
áttetsző/matt kivitelű 
biztonsági üvegből készül, 
mely 8 mm vastag és 1 méter 
hosszú.

Trespa®
Az URIMAT Trespa® válaszfa-
lak kiváló minőségű, újra-
hasznosítható préselt fa- és 
papírrostokból készülnek, 
melyek abszolút stabilitást 
és kellő privátszférát biztosí-
tanak a higiénés helyiségek-
ben.

Rozsdamentes 
acél
Az URIMAT rozsdamentes acélból 
készült válaszfal egy rozsdamen-
tes acéllal bevont polikarbonát 
magból áll. A két anyag kombiná-
ciója révén a válaszfal ellenáll a 
vandalizmusnak és minimalizálja 
a termék súlyát.
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Szerelőkeretek 
A praktikus szerelőelem új telepítésekhez és 
felújításokhoz

Az URIMAT szerelőkeretek pontos illeszkedést és 
egyszerű, csupán négy rögzítőcsavar használatával 
történő beszerelést biztosítanak. 

A négy szerelőfül rendkívül biztonságos telepítést 
biztosít, és lehetővé teszi a pontos vízszintes és 
függőleges beigazítást.

Az URIMAT KeraFix használata javasolt száraz épí-
tés esetében, valamint kerámia piszoárok besze-
relése esetén. 

Csúcstechnológiás műanyag piszoárjaink beszere-
lése esetén az URIMAT MakroFix jelenti a tökéletes 
megoldást.

URIMAT Kerafix
for Ceramic & Inox
Article   58.520

Installation instruction
Installationsanleitung
Instruction de l'installation
Instrucción de instalación
Instrução de instalação 
Istruzioni per l'installazione

234mm

50mm

71
1m

m

25
0-

40
0m

m

300mm
50mm

260mm

84
1m

m

www.urimat.com
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Az elfogadási felmérés

›   40 másodpercig rabul ejtett 
figyelem

›  elterelés mentes figyelem, 
direkt csatorna

Az elfogadási felmérést Svájcban végezte el az 
IHA-GfK neves piackutató intézet.

Hirdetés az 
URIMAT  
connect  
segítségével
Magas hozamú 
befektetés.

Az URIMAT nemcsak a víz nélkül működő piszoárok 
piacvezető vállalata, hanem ugyanakkor olyan hirdetési 
eszközt is kínál, mely a világosan meghatározott célcso-
port jelentős részét eléri. Nincs lehetőség a csatornavál-
tásra, ill. a más oldalra lapozásra. Az Ön reklámüzenetét 
átlagban 40 másodpercig látják. 

A modelltől függően az URIMAT piszoárjai statikus 
reklámkijelzőket vagy nagy felbontású LCD képernyőket 
kínálnak, melyek animált, az Ön célcsoportjánál telibe 
találó üzeneteket jelenítenek meg. 

Modern és közönség-specifikus eszköz, mely lehetővé 
teszi az Ön, ill. az ügyfelei számára a célcsoport legha-
tékonyabb módon történő megszólítását. Az URIMAT 
médiapartnerei örömmel adnak tanácsot Önnek.

93%
volt azon 
megkér-
dezettek 
aránya, akik 
szerint a 
reklámmeg-
jelenítő volt 
az első do-
log, melyet 
észrevettek 
az URIMAT 
piszoáron!

96%
volt azon 
megkérdezet-
tek aránya, 
akik pozitív-
nak találták 
az URIMAT 
piszoáron 
elhelyezett 
reklámot, ill. 
akiket nem 
zavarta az!

90%
volt azon 
megkér-
dezettek 
aránya, akik 
emlékeznek 
az URIMAT 
piszoár 
reklámkijel-
zőjén látott 
üzenetre!
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100,000
Piszoáronként legalább 

100 000 liter ivóvíz 
megtakarítása évente

90%
Ennyi ember emlékszik 

az URIMAT piszoár 
reklámkijelzőjén látható 

üzenetre!

175 g
Ennyivel kevesebb a CO2-
kibocsátás (legalább 175 g 
minden m3 víz esetében)

Végső soron 
a tények önmagukért 
beszélnek!
Érvek, melyek még az URIMAT legigényesebb vásárlóit 
is meggyőzik:

Piszoáronként legalább 100 000 liter ivóvíz megta  
          karítása évente

Nincs vízfogyasztás

Nincs húgykő-lerakódás 

Nincsenek vegyi anyagok

 CO2-kibocsátás csökkentése (legalább 175 g minden  
          m3 víz esetében)

Nincs szükség öblítőrendszerre

 CO2-semleges gyártás

Világszerte szabadalmaztatott rendszer és design

Mikrobiológiai tisztítórendszer

Lehetőség hirdetésekből származó jövedelemre

Tartós anyagok

Saját dolgozóink nyújtotta teljes körű szolgáltatás

1998 óta sikeres

Svájci minőség

Lízingelési lehetőségek

Szerezzen pontokat a LEED vagy a BREEAM tanúsít 
          vány megszerzéséhez



Néhány kivá-
lasztott refe-
rencia
Miért döntenek az 
ügyfelek az URIMAT 
mellett?

Az URIMAT víz nélkül működő piszoárjait széles körben 
használják számos különböző iparágban. Az URIMAT 
olyan nemzetközi márkákkal működik együtt, mint a 
McDonald’s, a Nestlé, a Nespresso, a Migros, a Coop, a 
Pathé, a Kitag vagy a Toyota.

Ügyfeleink értékelik a környezetre gyakorolt pozitív 
hatást és a nagy mértékű vízmegtakarítást. Némelyi-
kük esetében a teljes frissvíz-fogyasztás akár 10%-kal 
csökken.

Számos iparág szembesül a fenntarthatóság kérdései-
vel. Az URIMAT segít megfelelni azoknak a követelmé-
nyeknek a frissvíz-fogyasztás és a CO² lábnyom csök-
kentésével, miközben ezeket az intézkedéseket a 
közönség felé is közvetíti a beépített kijelző segítségé-
vel.

Az URIMAT olyan termékről ismert, melyek a lehető 
legjobban ellenállnak a fizikai igénybevételnek, 
alacsony telepítési és karbantartási költségűek és az 
épület gondnoka számára kevesebb gondot jelente-
nek.

Kevesebb műszaki és működési probléma, rövidebb 
karbantartási idő, nagy mértékű vízmegtakarítás, gyors 
tisztítási folyamat, kommunikáció és prémium ügyfél-
támogatás – ezek azok a kulcsfontosságú értékek, 
melyeket az URIMAT piszoárok tulajdonosai nagyra 
becsülnek.

McDonald’s (UK)

AFAS Live (NL)

Square One (CA)

Stadium Tottenham Hotspur (UK)
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KITAG (CH)

Stadium St. Jakob Park (CH)

SBB Schweizerische Bundesbahnen (CH)

Grandvalira (ES)

Marché (CH)

Winterthuri vasútállomás (CH)

Stadion Stozice (SLO)

Jyväskylässä (FIN)
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ECOPLUS Hungary Kft 
2440 Százhalombatta 
Papírgyártó u. 1. 

+36 20 379 9126 
www.urimat.hu
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