WATERVRIJE URINOIRS

'heldere zaak zonder water'

Website

Afsluiter
De techniek van afsluiting onderscheidt zich van elk ander systeem.
De urine vloeit tijdens het gebruik direct en voor 100% in de afvoer.
Er blijven geen urine resten achter.
De afsluiter heeft een zeer hoge doorloopsnelheid van meer dan 7 ltr/min.
en is geschikt voor hoge bezoekersaantallen in een kort tijdsbestek.

Sanitaire hygiëne en een optimaal functioneren kan zo gewaarborgt
worden, zonder gebruik te maken van geurblokken, chemische toevoegingen
of andere hulpmiddelen. Eveneens is het gebruik van agressieve producten
als chloor en ontkalkers geheel overbodig.
Het waarborgen van de
onderhoudsproces meer.

hygiëne

is

geen

intensief

en

kostbaar

Levensduur van de afsluiter is 12.000 - 20.000 gebruiken en overtreft
daarmee alle verwachtingen. De levensduur is mede afhankelijk van een
adequate reiniging met de door ons, specifiek en alleen voor het beheersen
van urine, ontwikkelde reiniger. De reiniger voorkomt tegelijkertijd de
vorming van urinesteen en verstoppingen in de afvoerleiding.

Onderhoud is minimaal
Organische vervuiling wordt door de reiniger gebonden en afgebroken,
waarbij zich na enkele behandelingen in het urinoir een anti-bacteriële
beschermlaag vormt die de urine perfect laat aflopen en een optimale en
lang aanhoudende hygiëne waarborgt.
De watervrije urinoirs hebben geen spoelranden waar zich vuil kan afzetten
en bacteriën de vrije hand hebben. Watervrij betekent geheel zonder water
en daarmee zijn de natte en vervuilde spoelgaten eveneens verleden tijd.
Het reinigen kan door iedereen in enkele seconden uitgevoerd worden,
inspuiten en niet nawissen. Het vervangen van de afsluiter is uiterst
eenvoudige handeling.
Onnodige, intensieve, kostbare en tijdrovende onderhoudsprocedures
behoren tot de verleden tijd. Dit zorgt voor een optimale sanitaire hygiëne.
Bekijk de video

Wat er niet is heeft geen onderhoud nodig, geen elektronisch oog dat dienst
weigert, geen spoelknoppen die lekken of opnieuw afgesteld moeten worden,
geen verstopte afvoerleidingen. Geen sifon nodig.
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Eenvoudig in onderhoud
Minimale kosten voor onderhoud
Heldere optiek
Geen onderhoudscontract nodig
Geen urinesteen
Geen geurblokjes
Geen vloeistoffen
Geen chemicaliën
Geen sifon
De afsluiter is eenvoudig en door iedereen te vervangen
Volledige afsluiting van de afvoer
Geen lawaai

AFSLUITERS KOEL en DROOG BEWAREN.

