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Importator exclusiv Urimat
S.C. Calidus S.R.L.
Sos. Straulesti, nr. 154, Sector 1, Bucuresti
telefon: +40 (0)21 / 409.29.92, +40 (0)21 / 409.29.93
fax:       +40 (0)21 / 409.29.94
e-mail: office@calidus.ro, web: www.calidus.ro. 
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Este o alternativă ideală pentru pisoarele cu apă, 
deoarece nu necesită alimentare cu curent, apă sau 
chimicale şi poate fi instalat cu uşurinţă oriunde.
   
De altfel, folosirea produsului URIMAT eco ceramic 
înseamnă o reducere a costurilor de achiziţie, întreţinere 
şi utilizare. Acest produs este soluţia ideală pentru 
renovări şi clădiri noi – fiind o investiţie semnificativă şi 
durabilă din punct de vedere economic şi ecologic.

Sifon de evacuare brevetat şi interschimbabil folosit in 
URIMAT preia urina şi o evacuează în sistemul de 
canalizare (fără a folosi apă). Flotorul hidrostatic sigilează 
sifonul (fără lichid de etanşare) şi previne apariţia 
mirosurilor neplăcute.

Sifon de evacuare cu flotor hidrostatic

Sifonul de evacuare brevetat asigură o funcţionare 
silenţioasă fără folosirea unui lichid de etanşare. Este 
inserat în deschiderea corespunzătoare din pisoar.

Urina se scurge în piesa cilindrică internă a sifonului 
de evacuare şi de acolo, în zona de deversare.

Urina împinge flotorul în sus, sigilând gura de intrare a 
sifonului de evacuare.

Garnitura de etanşare flexibilă împiedică răspândirea 
mirosului.
Urina este deversată în sistemul de canalizare prin 
deversorul sifonului de evacuare.  
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Cu acţiune microbiologică şi de îndepărtare a mirosurilor 
neplăcute.
Îndepărtează depunerile de calcar şi de săpun şi întârzie
formarea unor noi depuneri de piatră.

Gamă de aplicaţi i:
   Toalete şi grupuri sanitare
   Băi şi duşuri
   Faţade şi pasaje
   Casa scării
   Containere de gunoi
   Staţii de colectare a 
   deşeurilor
   Podele
   Covoare
   Etc.
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