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Solutia curata,
fara apa, fara chimicale.
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URIMAT - singura optiune.
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Nu este necesar să se tragă apa, rezultatul fiind reducerea
cheltuielilor pentru apă

Fără costuri de instalare pentru dispozitivul de tragere a 
apei şi racordarea la apă curentă

Schimbare sau instalare rapidă şi simplă

Fără depuneri de piatră cauzate de urină datorită 
funcţionării fără apă

Control cu senzori integrat

Rezistent la spargere şi vandalism

Acţionarea fără atingere garantează igienă absolută

Nu este necesar un lichid de etanşare chimic pentru 
acoperirea mirosurilor neplăcute

Curăţare uşoară şi eficace

Forma şi materialul garantează o igienă absolută

O alegere responsabilă pentru mediul înconjurător

Este disponibilă opţiunea de închiriere

Aprobari:
Working community for estate draining SSIV-VSA 
(grup de lucru la sistemul de canalizare al imobilului)

Auf der Mauer 11 – CH 8801 Zurich
29 noiembrie 1999

Comitetul pentru recomandări de aprobare (KZE)
Acordarea recomandării de aprobare numărul 35 322
pentru un pisoar fără apă şi chimicale, tip URIMAT
Client: URIMAT Handels AG
Alte Tannerstrasse 25a – 8632 Tann

Obiect:
Pisoar (fără apă şi chimicale)

German Institute for building engineering
Instituţie funcţionând în conformitate cu legea
Kolonnenstrasser 30L – 10829 Berlin
15 mai 2000

Aprobare generală de către autorităţile de construcţie
Număr aprobare: A-53.5-413
Client: URIMAT Germany AG

Obiectul aprobării: pisoar fără apă şi chimicale cu sifon 
de evacuare

cu

Agent de curăţare cu acţiune microbiologică şi de îndepărtare 
a mirosurilor neplăcute.
Îndepărtează depunerile de calcar şi de săpun şi întârzie 
apariţia unor depuneri noi de piatră.

URIMAT MB – ActivCleaner cu Kalkex are o acţiune 
microbiologică. Are o putere de curăţare foarte mare şi 
îndepărtează mirosurile neplăcute datorate descompunerii 
substanţelor organice. Este potrivit pentru întreţinere, curăţare 
sau îndepărtare a mirosurilor neplăcute în instalaţiile sanitare 
utilizate pe scară largă.

Microorganismele penetrează adânc porii, descompunând 
reziduurile organice rău mirositoare depozitate acolo. URIMAT
MB – ActivCleaner cu Kalkex asigură o prospeţime durabilă. 
Folosirea sa zilnică previne apariţia mirosurilor neplăcute.

Produsul nostru, URIMAT MB – ActivCleaner este ecologic şi 
este clasificat ca un produs biodegradabil, deoarece gradul 
său de degradare este mult peste valoarea minimă solicitată 
de OECD. Concentraţia corespunde criteriilor de bază pentru 
compatibilitate cu instalaţiile de canalizare; etichetă de mediu 
RAL-ZU 84.

Gama de aplicaţii:

Toalete

Grupuri sanitare

Băi

Duşuri

Faţade

Pasaje

Casa scării

Containere de gunoi

Staţii de colectare a deşeurilor

Podele

Covoare, etc.

Referinte de prima clasa
ale URIMAT.
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Extras din lista noastră de clienţi:

St. Jakob Park Basel – stadion de fotbal

Stadium Mainz 05 – stadion de fotbal

Restaurante McDonald's în Germania, Elveţia, Austria, 

Franţa, Olanda etc.

Kenturcky Fried Chicken Ltd.

Burger King

Movenpick

Metrou

Europapark Rust

Târguri în Basel, Hamburg şi Hannover

Aeroporturile Hannovra şi Frankfurt-Hahn

Swiss International Airlines

Universităţile din Constance, Hamburg şi Oldenburg

Lanţul Globus

Centrul medical al Universităţii din Freiburg

Tank&Rast (zone de servicii de pe autostradă)

Deutsche Bahn AG

Transportul feroviar şi poşta federală elveţiană

Capitale provinciale Wiesbaden, Mainz şi Hannover

şi mulţi alţii

Dotăm zonele de servicii de pe autostrăzi cu sistemul 

URIMAT.

Pisoarele URIMAT sunt folosite în următoarele locuri:

Zone de servicii de pe autostrăzi

Târguri

Stadioane

Aeroporturi

Gări şi căi ferate în zone de munte

Săli de sport

Hoteluri

Piscine

Şcoli

Universităţi

Administraţii

Restaurante

Întreprinderi industriale

Parcuri de distracţii

Staţiunea montană Moseralp, Tyrol

St. Jakob - Park Basel - stadion de fotbal

Importator exclusiv Urimat
S.C. Calidus S.R.L.
Str. Ion Ionescu de la Brad nr.68, Sector 1, Bucureşti
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. 

Calidus Hotline:

0800.866.668



URIMAT face ca tragerea
apei sa fie de prisos.

Pisoarul nostru brevetat la nivel internaţional creează noi 
puncte de reper pentru spaţiile sanitare şi a pus punct risipei 
de apă potabilă.
Pisoarul fără apă şi chimicale este apreciat în multe spaţii 
private şi publice, aducând o importantă contribuţie la 
folosirea resurselor naturale. Companii cunoscute precum 
McDonald's, Tank & Rast GmbH şi aeroportul Hahn folosesc
rodusul nostru, economisind milioane de litri de apă în 
fiecare an.
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Inovator si creator de tendinte., ,

Rezervorul este un articol special de o înaltă calitate şi 
rezistenţă turnat prin injecţie (amestec policarbonat) cu o 
grosime iniţială de 5 mm.

Suprafaţa fără pori şi adăugarea granulelor antibacteriene 
previn apariţia bacteriilor sau a mirosurilor neplăcute.

Având numai 5,2 kg, URIMAT este un produs uşor faţă de 
alte pisoare, dar şi rezistent la spargere.

Forma brevetată a rezervorului garantează faptul că URIMAT 
este 100% sigur în ceea ce priveşte stropirea, protejând 
îmbrăcămintea şi mediul. Acest lucru este posibil printr-o 
curbură negativă foarte puternică în zona de impact şi prin 
faptul că forma marginii rezervorului se extinde mult în faţă.

Utilizatorul stă mai aproape de pisoar, crescând astfel 
precizia ţintei.

Acest lucru reduce nevoia de curăţare şi astfel şi costurile 
suplimentare.

Rezervorul.

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

Urina ajunge în partea internă B a sifonului de evacuare.
După ce ajunge la înălţimea deversorului, este transferată 
în zona de deversare C, prin deschizăturile 
corespunzătoare şi deversată în sistemul de canalizare.

Intrarea sifonului de evacuare este blocată de flotorul D.

Garnitura de etanşare flexibilă E împiedică răspândirea 
mirosurilor neplăcute.

Sifonul de evacuare.
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Tehnologie convingatoare.
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URIMAT este convingator, atat
din punct de vedere economic
cat si ecologic.
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Exemplul 1: Un restaurant din Elveţia cu 2 pisoare cu apă, 
deschis 300 de zile, 80 de folosiri pe zi / şi pisoar
4 litri pentru fiecare tragere a apei = 192.000 L
preţul apei, inclusiv canalizare: 2,95 Euro/m3 = 567 
Euro.

Exemplul 2: Un restaurant din Germania cu 2 pisoare cu apă, 
deschis 300 de zile, 80 de folosiri pe zi / şi pisoar
4 litri pentru fiecare tragere a apei = 192.000 L
preţul apei, inclusiv canalizare: 5,73 Euro/m3 = 1.100 
Euro.

Exemplul 3: Un restaurant din Romania cu 2 pisoare cu apă, 
deschis 300 de zile, 80 de folosiri pe zi / şi pisoar
4 litri pentru fiecare tragere a apei = 192.000 L
preţul apei, exclusiv canalizare: 0,8 Euro/m3 = 154 
Euro.

Trebuie luat în considerare că preţul apei în România este mult sub cel din restul
ţărilor europene şi este de aşteptat o creştere a acestuia.

Si natura beneficiaza.
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Apa devine, în timp, insuficientă; este logic să ne propunem 
să nu mai risipim resurse valoroase. Cu fiecare utilizare, 
pisoarele noastre economisesc între 3 şi 5 litri de apă 
potabilă valoroasă. 

Nu sunt necesare chimicale şi lichid de etanşare.

URIMAT este 100% reciclabil.

URIMAT, singurul pisoar cu 
afisaj pentru informatii., ,

Economisiti bani, castigati bani., ,,

… puneţi mesajul dumneavoastră de publicitate pe afişajul
 pisoarului. Toată lumea se va uita la aceste reclame. 
Atunci când cineva se va apropia de pisoar, ecranul 
retroiluminat cu senzori se va aprinde.

Atenţia pentru mesajul dumneavoastră de publicitate este
foarte mare. În anul 2002, un studiu condus de renumitul 
Institut de Cercetare şi Marketing IHA-GfK a arătat
 următoarele:
 
·93% din persoanele intervievate au observat mai întâi 
anunţul de pe afişajul pisoarului.

·96% răspund pozitiv la mesajului publicitar aflat pe pisoar
sau acesta nu îi deranjează.

·90% încă îşi mai amintesc mesajul de pe afişaj.

Aceste cifre nu sunt atinse de alte mijloace de informare.

Un beneficiu suplimentar important al afişajului este opţiunea
de a închiria un spaţiu de publicitate şi de a genera venituri 
suplimentare.

Un produs care capteaza privirile!
40 de secunde pentru mesajul
dumneavoastra publicitar.
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