LUGTFRIE
URINALER &
HÅNDTØRRER
Med tilfredshedsgaranti

Lava porcelænsurinal
NO: 10 - H3 Lige afløb
VVS nr.: 61.8152.100
NO: 11 - H1 Væg afløb
VVS nr.: 61.8152.500
Mål: D: 370-B:325-355-H:555 mm
Porcelæn med porefri overflade.

NO: 5 - VVS Nr. 61.8159.205
•	Ny teknologi/design:
Siphon med hurtig/direkte gennemstrømning modvirker sprøjt,
og hjælper derved at holde housing
og rør ren.
•	Originalt design fra tidligere
•	Ny skillevæg gør at spærrevæsken forbliver hvor den skal.
Reducerer stænk. O-ring med lavere profil gør det lettere at
fjerne shiponen.
• Mere miljøvenlig pga. 20% mindre plastik.
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www.waterless.dk

Hvor kan man så bruge
Falcon urinalet og Dyson håndtørrer?
• Svømmehaller
• Sportshaller
• Konferencecentre
• Musseer
• Folkeskoler
• Gymnasier
• Tekniske skoler
• Universiteter
•	Andre skoler/
uddannelser
• Offentlige toiletter
• Kommune
• Storcentre

• Biografer
• Forlystelsesparker
• Campingpladser
•	Større prod.
virksomheder
• Hoteller
• Rastepladser
• Lufthavne
•	Togstationer /
busterminaler
• Havneanlæg
• Tankstationer
m.m.

Café

Det køre rigtig godt med vores
Falcon vandfrie urinaler.
Det var en god løsning.
På East End har vi reduceret husets vand
forbrug med 30%.
Rune Bach
Indehaver Diskotek East-End og
Tobaks Fabrikken, Holstebro

På DTU Lyngby har vi mange bygninger med
urinaler med vandskyld.
Disse urinaler er ikke tidssvarende og miljørigtige, samt meget dyre at vedligeholde, derfor
besluttede vi os for at få 3 forskellige vandfri
urinal fabrikater monteret på prøve.

Referenceliste kan rekvireres

Efter at have afprøvet de vandfri urinaler, var
det en klar udmelding fra driftspersonalet i
DTU Campus Service, at urinalerne fra Falcon
var de mest driftsvenlige, og efterfølgende har
vi købt over 100 urinaler fra Waterless som vi
stadigvæk er glade for, både når det gælder
montering og efterfølgende servicering af dem.
Peter M Larsen
VVS- installatør
DTU Campus Service

Alsion

www.waterless.dk
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Key-Valve® E

Grøn = OK
Klar = Skift

FUNKTIONER

• Ikke nødvendigt med
vand skyl.
• Tillader væske at løbe
ind i afløbet, men forhindrer tilbagestrømning af
dræn gasser.
• Kompakt enhed.
Let at håndtere.
• Samlet levetid er 7.500
besøg.

• Den Grønne Key-RING® er
indikator og viser levetiden.
Den holder Key-membranen
fleksibel og ren, og afgiver
desuden en behagelig duft.
• Den Grønne Key-RING® er
fuldt biologisk nedbrydelig.
• Velegnet til de fleste tilgængelige typer af vandfrie
urinaler.

Varenr.: 03
Siphon dry ”Urimat”-adapter
Holder dobbelt så længe som et
Urimat-siphon.

Varenr.: 04
Siphon dry ”Falcon”-adapter
Kan bruges i Waterless urinal. 

Varenr.: 06
Siphon inkl. nøgle
Passer til alle dry modeller.
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Varenr.: 08
Duft-top
Passer til dry siphon
eller velocity.
www.waterless.dk

Varenr.: 07
Siphon
Siphon hvor man nemt kan skifte sit
vandløbende urinal ud med en tør-siphon.

Varenr.: 47
Indikator
Siphon hvor man nemt kan skifte sit
vandløbende urinal ud med en tør-siphon.

Nu kommer der

”Hybrid urinal”
til Danmark
Du har set vandfri urinaler.
Men der har aldrig været noget
lignende som vores powervask Hybrid Urinal Technology.
Ved at tage de bedste egenskaber fra vandfri
teknologi og kombinere dem med de bedste
egenskaber fra vand skyldende teknologi, har vi
skabt det mest hygiejniske, vandbesparende og
højt ydende urinal. Vores revolutionerende, multipatentanmeldte teknologi er vandfri i daglig brug
og udfører automatisk vask af housing med 4
liter vand hver 72. time, i stedet for lille mængde
rindende vand efter hver brug. Denne tidsstyrede
power-vask, som hjælper med at rense dine
afløb. Hybrid leverer verdens bedste og mest
bæredygtige urinal teknologi.

Vandet kommer ind
bag ved housing
igennem en magnetventil.

Magnetventilen kan
programmers til at
skylde med ca. 4 ltr.
vand hver 72. time.

Ingen lugt eller ubehag
ved udskiftning af siphonen.

Under vedligeholdelse af Hybrid er der
mulighed for at personalet kan aktivere
skyldefunktionen når man skifter siphonen.

Vandet bliver spulet gennem en dyse
mod den normale afløbs retning, og
skylder dermed housing meget effektiv.

www.waterless.dk
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Den unikke

lugtspærre
til gulvafløb

Sure Seal er en unik lugtspærre, der tillader vand at flyde
ned i afløbet og samtidig forhindrer gennemtrængning af
lugt, skadedyr og sundhedsfarlige gasser (Radon).

Sure Seal
passer i næsten
alle afløb.

10 årsti
garan
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Specifikationer
Sure Seal vandfri lugtspærre består af en UV-resistent
ABS plastramme, en forseglingsmembran i gummi og
silikoneribber, som sikrer nem montering og perfekt
tilpasning.
		
VVS nr.
Model nr.

Ø (mm)

618159912
618159914
618159915
618159916

50-58
76-85
89-100
102-110

Vare nr. 60
Vare nr. 61
Vare nr. 62
Vare nr. 63

Mål		
Kapacitet
Højde (mm) Liter/minut
51
51
51
51

45,4
128,7
193,0
276,3

NO: 20

NO: 22

Waterless
rengøringsmiddel,
1000 ml.

Spærrevæske,
1000 ml.

VVS nr.: 61.8159.500
Til rengøring af urinaler
Fjerner også kalk PH 1.7
Leveres med en forstøver v/6 stk

VVS nr.:
61.8159.715
Spærrevæske til
siphon, vandlås og
gulvafløb
Kolli str. 6 stk.

Kolli str. 6 stk.

NO: 27

NO: 35

Grease fighter
950 ml

Opsamlingsmåtte
m. duft (ocean)

Der er 30 ml i en
doseringskapsel.
Hældes i dit afløb.
Vent 5 min og skyld
efter med vand.

Kan anvendes til 2.000
benyttelser.
Kolli str. 10 stk.

Kolli str. 6 stk.

NO: 39
Børste til rensning
af afløb.
50 mm.
Datablade findes på
www.waterless.dk

www.waterless.dk

7

Dyson

Skal Dyson hjælpe dig
med dette problem?
Årlige driftsomkostninger

239 kr
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1.212 kr

21.900 kr

Håndtørrer
fra Dyson

Model HU02 - Nikkel

Model AB14

· GA
TI

5
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R
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Hvorfor skal man vælge Dyson?
• 5 års garanti
• 35% mindre støj i forhold til model 2016 / HU02
• 12 sekunders tørretid
•	HEPA filter, som fjerner 99,97% af
bakterier i luften
• Berøringsfri betjening
• NSF og HACCP godkendt
•	Meget lavt strømforbrug (ingen varmelegemer)
• Antibakteriel overflade
• Robust og stærk
• Lavt forbrug 1.000 Watt HU 02
www.waterless.dk
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Hvorfor

skal man vælge en
Waterless Håndtørrer?
BEDRE HYGIEJNE
• Berøringsfri betjening
• Antibakteriel overflade
• Antimikrobiologisk HEPA-filter
•	Overskydende vand
opfanges i beholder
• Digital motor

Igang

Udskift filter Vandbeholder fuld

· GA
TI

5
ÅR
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R1.1 HEPA-filter

• 5 års garanti
• 10 sekunders tørretid
•	HEPA filter, som fjerner 99,97%
af bakterier i luften
• Berøringsfri betjening
• Antibakteriel overflade
• Robust og stærk
•	Forbrug 1.000 watt
- kan sættes ned til 700 watt
• Indbygget duftblok “Zero smell”
• Lavt støjniveau

DAN DRYER
HÅNDTØRRER
• Tørretid på kun 10-15 sekunder.
• Fås som standard i klassisk hvid og trendy mat sort.
• LED lys indikerer, når maskinen er i funktion.
• Udstyret med en kraftig kommutator-motor med kulbørster.
• Mulighed for justering af aktiveringsafstand, motorhastighed samt
varmelegemeeffekt.
• 5 års garanti.

SÆBEDISPENSER
Vinder af den anerkendte Red Dot Design Award!
• Rummer ca. 9,5 dl flydende sæbe (= 800-950 doseringer).
• Batteridrevet med mulighed for strømtilslutning via transformer.
• Intelligent sensor indstiller selv den optimale aktiveringsafstand.
• LED lys indikerer, når dispenseren er i funktion.
• Fås som standard i trendy mat sort og klassisk hvid.
• 2 års garanti.

VÆGMONTERET PUSLEBORD
•	Torsionsfjedre indbygget i vægkonsollen sikrer, at puslebordet let
kan føres fra åben til lukket position og omvendt.
•	Nødvendig kraftanvendelse for at føre bordet til åben eller lukket
position:
Åbning: 20 N
Lukning: 30 N
•	Certificering CE iht. EN 12221-1+A1
•	2 års garanti
www.waterless.dk
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Et klogere design
Waterless Scandinavia ApS var den første virksomhed i
Danmark til at markedsføre Falcons vandfri urinaler, og vi
er i dag de førende i verden indenfor denne branche og har
mere end 20 års erfaring. På verdensplan findes der i dag
mere end 400.000 Falcon urinaler.
Falcon teknologien fungerer fuldstændig uden brug af rent drikkevand, og opfylder samtidig alle hygiejniske samt miljømæssige krav.
Urinalernes overflade er 100% porrefri, hvilket sikrer et øjeblikkeligt
afløb af urinen, som løber ned igennem den patenterede siphon/vandlås i midten af kummen.
Falcon urinalet er et af de sjældne produkter, der sparer både tid,
penge og miljømæssige ressourcer. Det giver driftschefen mulighed for
at gøre noget godt, som samtidig er intelligent… og som viser sig at
være mere og mere intelligent, efterhånden som driftsomkostningerne
stiger.
Vi samler på tilfredse kunder!

Waterless Scandinavia ApS
Møllegade 23
6310 Broager
Telefon 74 44 11 81
info@waterless.dk

www.waterless.dk
Langenberg Grafisk . 74 42 45 06

