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A URIMAT é um fabricante
líder de produtos
ecológicos na indústria de
artigos sanitários.
Numa área onde outros demonstram passividade, a URIMAT está ativamente a estabelecer novas tendências e
padrões todos os dias. Os mictórios sem água produzidos
pelo fabricante suíço URIMAT usufruem de uma grande
aceitação mundial e, ao mesmo tempo, levam a higiene e a
proteção ecológica a milhares de casas de banho em todo o
mundo. Os novos clientes, à medida que descobrem a tecnologia inovadora e a retenção de elevado valor dos seus
produtos, estão a colocar, todos os dias, a sua confiança na
nossa solução, ajudando assim a poupar de forma ativa milhões de litros de água potável limpa. Em regiões onde este
precioso recurso escasseia, estes argumentos tornam-se
ainda mais cruciais numa era de alterações climáticas.
Enquanto líder de mercado, a URIMAT está totalmente
comprometida com a sustentabilidade ecológica. Os nossos produtos são fabricados mediante o uso de materiais e
processos de produção ecológicos. Ao escolher os nossos
parceiros, damos ênfase à produção neutra em termos de
emissões de carbono e aos elevados padrões éticos.
O nosso controlo de qualidade rigoroso e a tecnologia de
ponta asseguram produtos duráveis com uma operação
sem odores, higiénica e ecológica.
Assuma hoje uma posição.
Escolha a URIMAT.
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Utilizado
mundialmente
Com a URIMAT, você está
em boas mãos

Quando decide confiar na tecnologia do líder de mercado, os mictórios sem água da URIMAT, você está em boas
mãos.
Tome a McDonald’s como exemplo, uma empresa global
que assume elevados princípios ecológicos e está empenhada na sustentabilidade. Ao instalar URIMAT nas suas
instalações em todo o mundo, a McDonald’s está a enviar
uma mensagem clara e a poupar milhares de milhões de
litros de água potável valiosa.
Em praticamente todas as indústrias, podemos indicar
referências de prestígio que depositam todos os dias a
sua confiança em nós. Assuma já uma posição! Escolha a
URIMAT!
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URIMAT
O sistema
ambiental
ecológico.
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1

 ictório plástico de alta tecnoM
logia, processo de fabrico neutro
em termos de emissões de carbono, 100% reciclável

2

Tecnologia exclusiva de sifão com
sistema de limpeza integrado Economiza no mínimo 100.000 litros
de água potável por ano, por
urinol = menos 17,5 kg de CO2
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 istema de limpeza microbiolóS
gico
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Possibilidade de financiamento
através de publicidade

1

4

2
3

A URIMAT estabelece
padrões

URIMAT
Água é vida*.

Enquanto empresa líder na tecnologia sanitária
sem água, a URIMAT redefine continuamente o
padrão de qualidade. A nossa busca constante
por novas soluções de proteção desse precioso
recurso, a água, tem sido validada nos últimos
anos por inúmeros prémios e certificações ambientais internacionais de renome.

A URIMAT é um fabricante
líder de produtos ecológicos na indústria de artigos
sanitários

* Cerca de 71% da superfície da
terra está coberta por água.
Mas apenas 0,3% de toda a
água do planeta está disponível em ribeiros, rios e águas
subterrâneas para uso potencial como água potável.
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O original.
Os mictórios sem água
do líder de mercado em
resumo!

Modelo

URIMAT
eco

URIMAT
ecoplus

URIMAT
ecovideo

Código do artigo

15001

16001

16981

Cor



Peso

4,2 kg

branco

Funcionalidade
especial

branco

branco

4,4 kg

5,5 kg

visualização passiva
de publicidade

com visualização de
vídeo LCD

Tecnologia
Tecnologia NRV

WiFi e USB

X

X

X

(válvula antirretorno)

Gamas de modelos eco e compact
Dimensões (em mm)
eco

790

Mictórios concebidos de forma inovadora e funcional,
produzidos com plástico durável de alta tecnologia.
Sem água, sem químicos, sem odores. O escoadouro
mecânico patenteado e os agentes de limpeza microbiológicos asseguram uma operação sem problemas e
sem odores.

410

390

720

compact

340
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365

URIMAT
compactplus

URIMAT
compactvideo

URIMAT
ceramic20

URIMAT
ceramicC2

URIMAT
ceramicC2-CS

14001

14981

12220

12401

12402

branco

branco

3,5 kg

4,5 kg

visualização passiva de
publicidade

com visualização de
vídeo LCD

branco
21 kg

branco

branco

19.7 kg

20.7 kg

WiFi e USB

X

X

W

W

W

Gama de modelo ceramic
Dimensões (em mm)

752

ceramic20

350

380

ceramicC2
640

A elegância conhece a tecnologia. A completa ausência de
um rebordo de descarga e de arestas afiadas nos mictórios de
porcelana vitrificada da URIMAT evita de forma ativa qualquer
acumulação de depósitos. O esmalte não-poroso do mictório
de cerâmica URIMAT assegura a ausência de resíduos. Sem
água, sem químicos, sem odores. O escoadouro mecânico patenteado e os agentes de limpeza microbiológicos asseguram
uma operação sem problemas e sem odores.

315

335
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URIMAT-CS
A última inovação na tecnologia
de limpeza sem água da URIMAT
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Fácil de manter
Manutenção economizadora de
tempo e de custos

Completamente automatizado
Intervalos de limpeza programáveis

Indicador LED alternado
Exibe o estado funcional e o nível
de agente de limpeza

Ecológica e sustentável
Sistema de limpeza sem água e
preservador dos recursos

Fácil de instalar
Instalação rápida com sistema de
montagem simplificado

Protege os tubos de escoamento
O MB-ActiveCleaner-CS minimiza
os depósitos no tubo de escoamento

Máxima higiene
Intervalos de limpeza regulares

Exige pouca limpeza
Trabalho de limpeza mensurável

Máxima segurança operacional
Com tecnologia URIMAT MB-Active patenteada

Como funciona
Limpeza garantida:
Simples e segura
1

MB-ActiveTrap-CS
Fácil de instalar com
apenas um movimento
Com apenas uma ligeira pressão, o MB-ActiveTrap-CS pode ser colocado na abertura do
escoadouro do urinol.

N.º art. 52411
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MB-ActiveCleaner-CS
de enroscar
Uma volta rápida da mão e a garrafa do MB-Active-Cleaner-CS encaixa com firmeza no suporte.

N.º art. 80.016
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O sistema de
limpeza URIMAT
pronto a utilizar
num instante
O indicador LED pisca a verde
e indica que o sistema está
pronto a utilizar. Os intervalos
de limpeza programáveis iniciam
automaticamente. A partir desse
momento, a quantidade de
limpeza necessária é significativamente reduzida e a higiene e
segurança aumentam.

Indicador
LED
1 O MB-ActiveTrap-CS fica
verde:
O sistema está pronto
para utilização
2

O MB-ActiveTrap-CS fica
vermelho:
A garrafa do MB-ActiveCleaner-CS está vazia e
tem de ser substituída.

1

2
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NRV 2.0
Serviço de higiene, sem qualquer
compromisso!
Válvula antirretorno da URIMAT.
A válvula antirretorno patenteada evita
a fuga dos odores do esgoto quando o
MB-ActiveTrap é removido.
A válvula integrada fecha automaticamente quando o MB-ActiveTrap é
removido, mantendo as casas de banho
e instalações sanitárias livres dos
odores do esgoto mesmo durante os
trabalhos de manutenção.
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Isto assegura uma melhoria assinalável
em termos de intervalos de manutenção.

2

1

3

Válvula antirretorno da URIMAT
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1

A válvula integrada fecha automaticamente
quando o MB-ActiveTrap é removido.

2

Uma barra guia assegura o encaixe fácil e
adequado.

3

 tubo de descarga é fechado e mantém as casas
O
de banho e instalações sanitárias livres dos
odores do esgoto mesmo durante os trabalhos de
manutenção.
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A válvula abre-se quando o MB-ActiveTrap é
inserido.

MB-ActiveTrap
Tecnologia sofisticada para as
necessidades mais básicas.
O URIMAT MB-ActiveTrap recolhe a urina
e encaminha-a para o tubo de descarga
sem usar água, bloqueando em simultâneo
qualquer odor. Os fluidos são encaminhados através de uma membrana vertical
diretamente para o sistema de esgotos.
Acima da membrana existe um bloco de
limpeza microbiológico que evita a acumulação de depósitos no interior da unidade
de bloqueio de odores e do tubo de descarga. Assim que os fluidos deixam de passar
através da membrana, esta forma automaticamente uma vedação hermética.
Depois de o MB-ActiveCube ter dissolvido,
a superfície vermelha debaixo da cobertura
transparente indica que o sifão deve ser
substituído.

1
2
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A patente para um funcionamento 100% isento de odores
1

Controlo de três vias patenteado
A cobertura do MB-ActiveCube integrado dispõe
de três ajustes que regulam a eficiência do
bloco, controlando assim a respetiva vida útil
efetiva.

2

MB-ActiveCube integrado
O MB-ActiveCube integrado melhora a higiene,
reduz os depósitos e evita que o interior do sifão
e do tubo de descarga fique incrustado com matéria orgânica, depósitos de urina e gorduras.

Novo MB-ActiveTrap com
novo MB-ActiveCube

3

Indicador da vida útil
Quando for necessário substituir o MB-ActiveTrap, o indicador da vida útil informá-lo-á. Após
o MB-ActiveCube ter sido removido, a superfície
vermelha abaixo da cobertura transparente indica que o MB-ActiveTrap deve ser substituído.
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Sistema de membrana de vedação vertical
A tecnologia de membrana vertical assegura que
os odores são completamente bloqueados e tem
capacidade para suportar pressões negativas e
positivas. É impossível que os gases do sistema
de esgotos se libertem.

MB-ActiveCube após
cerca de 50% de utilização

MB-ActiveCube quase no fim da vida
útil. O MB-ActiveTrap tem de ser substituído em breve
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MB-ActiveCleaner

tro
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Com PH neutro, biológico e sustentável.
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orduran
deseng
civos
ores no
p
a
v
m
se
co
ecológi

Dermatologicamente testado para proteção da pele e considerado «muito bom». O
MB-ActiveCleaner elimina os maus odores
causados aquando da decomposição
da matéria orgânica. É particularmente
adequado para limpeza de manutenção
e para eliminação de odores em casas de
banho e instalações sanitárias intensamente utilizadas.
O MB-ActiveCleaner contém microrganismos que penetram os poros (juntas) e
destroem qualquer odor causado pelos
resíduos orgânicos aí depositados, deixando uma frescura agradável e duradoura.
Usado diariamente, evita o desenvolvimento de odores.
Ao atrasar a formação de nova sujidade,
o MB-ActiveCleaner contribui ativamente para manter a limpeza em todos os
ambientes.

Áreas de aplicação
›
›
›
›

Sanitas e instalações sanitárias
Casas de banho e duches
Fachadas, passagens e escadarias
Contentores de resíduos e estações de recolha de resíduos
› Pavimentos, carpetes, etc.
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A URIMAT estabelece
padrões

Como funciona
Assegurando uma experiência de
cada de banho isenta de odores.
1

O que são os esporos?
O termo esporo refere-se à fase de desenvolvimento
de um ser vivo, a qual serve para reprodução, disseminação, sobrevivência ou para servir várias dessas
finalidades em simultâneo.
Os esporos (endósporos) também são formados por
bactérias. Estes são muito resistentes e podem
ajustar todo o seu metabolismo, ou seja, não
necessitam de oxigénio, água ou nutrientes.
Sob determinadas condições ambientais, esses
endósporos podem progredir para as etapas ativas
de desenvolvimento das bactérias.

2

Como os esporos
desenvolvem bactérias
viáveis?
Ao criar um ambiente ideal para os diferentes esporos, ou seja, fornecendo nutrientes em combinação
com oxigénio e água, as bactérias são reativadas.
Agora o MB-ActiveCleaner torna-se ativo.

3

Porque motivo o desenvolvimento
de odores é evitado pelo uso de
esporos bacterianos?
Os odores desagradáveis são causados pelo decomposição
de materiais orgânicos (urina, gorduras, etc.). Esses materiais servem de alimento para as bactérias utilizadas e, desse
modo, são eliminados antes do desenvolvimento de odores
desagradáveis. Os esporos bacterianos têm um efeito preventivo.
O MB-ActiveCleaner não só é muito eficaz como constitui uma
solução ambiental para a manutenção das suas instalações.
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Paredes divisórias para
mictórios da URIMAT!
Parede divisória e elemento de design
numa só peça
A URIMAT utiliza paredes divisórias com
formas elegantes feitas de Trespa®, vidro de
segurança temperado e aço inoxidável. Estas
divisórias duráveis e decorativas são extremamente resistentes a todos os solventes e
químicos domésticos comuns; graças a esta
particularidade, estes materiais têm sido
utilizados durante muitos anos em aplicações
onde a limpeza e a higiene são indispensáveis. Estas não necessitam de qualquer cuidado especial, apenas limpeza.
As paredes divisórias para mictórios da URIMAT são um elemento de design perfeito na
sua casa de banho.

Vidro de
segurança
A divisória para mictórios ESG
da URIMAT é feita de vidro de
segurança temperado nano
repelente, translúcido/fosco,
de alta qualidade, com uma
espessura de 8 mm e um
comprimento de 1 metro.
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Trespa®

Inox

As paredes divisórias Trespa®
da URIMAT são feitas a partir
de madeira e fibras de papel
recicláveis e comprimidas de
alta qualidade, as quais
asseguram uma estabilidade
absoluta e proteção de privacidade suficiente na sua instalação sanitária.

A divisória de mictório de aço
inoxidável da URIMAT é feita de
um núcleo de policarbonato
coberto com aço inoxidável. A
combinação dos dois materiais
torna a parede divisória à prova
de vandalismo e reduz ao
mínimo o peso do produto.

Estruturas de montagem
O elemento de montagem www.urimat.com
prático para novas
instalações e renovações
Installation instruction
URIMAT Kerafix
O KeraFix da
As estruturas de montagem da URIMAT asseguram for
o Ceramic
&URIMAT
Inox é altamente recomendado na
Installationsanleitung
construção
a
seco
ajuste preciso e montagem simples com apenas quaArticle 58.520 e na instalação de mictórios cerâInstruction
de
l'installation
micos.
tro parafusos de fixação.
Instrucción de instalación
Na instalação dos mictórios de plástico de alta tecnoOs quatro suportes de montagem asseguram uma insInstrução
instalação
logia da URIMAT, o MakroFix é a solução perfeita.
talaçãode
extremamente
segura e permitem um alinhamento horizontal
e vertical preciso.
Istruzioni
per l'installazione
234mm

841mm

50mm

250-400mm

711mm

Adjustable

260mm

300mm

50mm
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Publicidade
com URIMAT
connect
Um investimento de alta
rentabilidade.
A URIMAT não só é um líder de mercado entre fabricantes
de mictórios sem água, como também oferece em simultâneo um meio de publicidade com um alcance significativo
num grupo-alvo claramente definido. Não há mudança de
canal nem virar de página. A sua mensagem de publicidade
é visualizada, em média, durante 40 segundos.
Dependendo do modelo, os mictórios da URIMAT oferecem
visualizações estáticas de publicidade ou visores LCD de
alta resolução, com mensagens animadas direcionadas ao
seu grupo-alvo.
Um meio moderno e para um público específico que
permite a si ou aos seus clientes abordar o seu grupo-alvo
da forma mais eficaz. Os parceiros multimédia da URIMAT
terão todo o prazer em aconselhá-lo.
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O estudo de aprovação
› audiência

cativa de 40 segundos
› sem perdas por divergência
O estudo de aprovação foi realizado na Suíça pelo
conceituado instituto de pesquisas de mercado,
IHA-GfK.

93%
de todos os
inquiridos
disseram que
o visor de
publicidade
foi a primeira
coisa em que
repararam
no URIMAT!

96%
acham a
publicidade
no URIMAT
positiva ou
não se sentem
incomodados
com esta!

90%
lembram-se
da mensagem presente na visualização de
publicidade
do URIMAT!

Em última análise,
só os factos concretos importam!
Argumentos que convenceram mesmo os clientes mais
exigentes da URIMAT:
Poupança anual de, pelo menos, 100.000 litros de
água potável por urinol, por ano

Sistema de limpeza microbiológico
Possibilidade de receitas de publicidade

Nenhum consumo de água
Nenhuma acumulação de incrustações de urina
Nenhum produto químico



Materiais duráveis



Assistência global com o nosso pessoal
Sucesso desde 1998

Redução do CO2 (pelo menos 175 g por m3 de água)

Qualidade suíça

Nenhuma necessidade de sistemas de descarga
Processo de fabrico neutro em termos de emissões



de CO2


Opções de leasing disponíveis
Acumulação de pontos para acreditação LEED &
BREEAM

Sistema e design patenteado mundialmente

100.000

90%

175 g

Poupança anual de, pelo
menos, 100.000 litros de
água potável por urinol, por
ano

Lembra-se da mensagem
presente na visualização de
publicidade do URIMAT!

Redução do CO2 (pelo
menos 175 g por m3 de
água)
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Seleção de referências
Porque motivos os clientes
escolhem a URIMAT?
Os mictórios sem água da URIMAT são amplamente
utilizados em diversos setores de atividade. A URIMAT
coopera com marcas internacionais como a McDonald’s,
Nestlé, Nespresso, Migros, Coop, Pathé, Kitag ou Toyota.

Square One (CA)

Os nossos clientes valorizam o impacto ambiental positivo
e a enorme poupança de água. Para alguns, o consumo
total de água doce é reduzido em até 10%.
Muitas indústrias são confrontadas com questões sobre a
respetiva sustentabilidade. A URIMAT ajuda a superar
esses requisitos ao reduzir o consumo de água doce e ao
reduzir a pegada de CO², comunicando, ao mesmo tempo,
essas medições ao público através da visualização integrada.

Stadium Tottenham Hotspur (UK)

A URIMAT é conhecida pelos produtos que oferecem a
maior resistência disponível contra a força física, custos
reduzidos de instalação e manutenção e apenas problemas
menores para o zelador do seu edifício.
Menos problemas técnicos e operacionais, períodos de
manutenção reduzidos, elevadas poupanças de água, um
procedimento de limpeza rápido, comunicação e assistência premium para o cliente constituem os valores fundamentais que os proprietários dos sistemas URIMAT sabem
valorizar.
McDonald’s (UK)

AFAS Live (NL)
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SBB Schweizerische Bundesbahnen (CH)

KITAG (CH)

Grandvalira (ES)

Stadion Stozice (SLO)
Stadium St. Jakob Park (CH)

Marché (CH)

Jyväskylässä (FIN)
Railway station Winterthur (CH)
19

URIMAT Iberica SL
Avenida das Laranjeiras,18-A
2610-098 Alfragide
Portugal

!
>

(+351) 96 292 2765
www.urimat.pt

