
Silencioso, rápido 
e ecológico 
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Bem-vindo 
à URIMAT 
A URIMAT inclui-se entre 
as empresas fabricantes 
líderes de mercado em 
produtos ecológicos no 
âmbito do setor sanitário.

É em ambientes serenos, onde se prefere manter o silên-

cio, que a URIMAT estabelece diariamente novas posições 

de relevo e critérios padrão. Os produtos economizadores 

de água e energia do fabricante suíço são já reconhecidos 

mundialmente e integram milhares de sanitários mas-

culinos em todo o mundo, garantindo higiene e proteção 

ambiental. Graças à tecnologia inovadora e elevado valor 

dos nossos produtos, diariamente, novos clientes apostam 

na nossa solução e ajudam, assim, ativamente a poupar mi-

lhões de litros de água potável e energia. Em especial, nas 

áreas que mais carecem destes recursos valiosos, estes ar-

gumentos são particularmente importantes num momento 

em que a mudança climática é a ordem do dia. 

Como líder de mercado, a URIMAT dedica-se à sustenta-

bilidade ambiental. Os nossos produtos são fabricados 

sob consideração dos processos de produção e materiais 

ecológicos. Ao selecionar os nossos parceiros, temos em 

consideração a produção neutra em termos de CO2 e os 

princípios éticos. 

Um controlo de qualidade escrupuloso e uma tecnologia 

de ponta garantem uma longa vida útil, a ausência de odo-

res, higiene e ecologia. 

Marque já uma posição. Aposte nos mictórios URIMAT. 

Muito obrigado, a sua equipa URIMAT
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Mundialmente 
implementada 
Com URIMAT você está  
na melhor companhia 

Se apostar hoje na tecnologia do líder de mercado e, desta 

forma, nos produtos da URIMAT, você estará na melhor 

companhia. 

Por exemplo, a McDonalds: como empresa implementada a 

nível mundial, a qual opera com base em elevados princípios 

ecológicos e com vista á sustentabilidade. A McDonalds, 

através do uso das nossas tecnologias, marca a sua posição 

de forma notória. 

Dispomos de referências de renome de quase todos os 

setores da indústria, que nos brindam com a sua confiança 

diariamente. Marque já uma posição. Aposte em URIMAT.
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Poupa  
dinheiro ... 
... e o ambiente 
agradece. 

A necessidade de energia 
é centenas de vezes menor 
comparativamente ao 
que se gasta em toalhas 
de papel e tecido nos 
dispensadores. Utilize 
os secadores de mãos 
URIMAT e contribua 
ativamente para 
a proteção ambiental.
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O secador de mãos 
mais eficiente do 
mundo
A URIMAT inclui-se entre 

as empresas fabricantes 

líderes de mercado em 

produtos ecológicos no 

âmbito do setor sanitário.

URIMAT estabelece 
critérios padrão 
Comprove ainda hoje a singularidade dos seca-

dores de mãos URIMAT. Disponíveis em stock. 

De montagem simples, com baixos custos de 

manutenção e favoráveis ao ambiente.

O cálculo baseia-se em 100 utilizações por dia, durante 360 dias no ano, custos com toalhas de papel no montante de EUR 0.016 por folha, 4 
folhas por processo de secagem e custos com energia na ordem dos EUR 0.20 por kW/h.

Toalhas de papel

EUR 2304.–  
Despesas de manu-
tenção por ano

Secador de mãos URIMAT

EUR 33.–  
Despesas de manutenção  
por ano

Custo – Diferença 

EUR 2271.–  
Poupança  
por ano
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FAVORIT
Rápido, eficiente, prático

Rápido e eficiente  
Secagem das mãos a alta velo-

cidade em 9 – 11 segundos

Ajuste  
intuitivo  
2 níveis de opção de ajuste, 

seleção de ar quente e frio

Iluminação LED azul  
com temporizador 
Indicação do tempo de secagem

Potência 
1650w – 2050w

Nível de ruído 
Agradável, 68 dB

Grau de proteção 
IPx4

Utilização sem contacto  
das mãos 
Absolutamente higiénico graças 

à ativação por meio de sensores

Motor  
Motor CC sem escovas  

(220 V – 240 V)

Montagem simples 
Pronto a usar de imediato e a 

todo o momento

Económico 
Não requer materiais em stock, 

nem recargas, e elimina as 

toalhas de papel ou tecido

Amigo do ambiente e ecológico 
Com depósito de água integra-

do e filtro hepa
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Iluminação LED &  
temporizador

Também disponível em 
prateado

Secagem 
em 9 – 11 
segundos

Dimensões: 
largura: 330mm  altura: 685mm  profundidade: 220mm 

Peso: 
11 kg 

Material: 
ABS

N.º de artigo: 
37.520 

Cor: 
branco + prateado

Para mais  

informações: 

📞 +41 55 251 52 30  

✉ info@urimat.com  

🌎 www.urimat.com
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Resistência  
O corpo consiste em aço inox de 

alta qualidade (AISI 304) 

Eficiência com velocidade 
Secagem das mãos a alta veloci-

dade em apenas 10 segundos

Utilização sem contacto das 
mãos 
Fácil acesso e ativação sem 

tocar com as mãos graças ao 

sistema de sensores

Nível de ruído 
Força do ar a aprox. 350 km/h 

= 68 a 70 dB

Termómetro integrado 
A partir da temperatura ambi-

ente de 23° Celsius, o aqueci-

mento desliga-se automatica-

mente

Potência 
1650 W

Motor  
Motor CC sem escovas 

(220 V – 240 V)

Sustentabilidade  
Aprox. 25 x menos emissões de 

CO
2
 do que as toalhas de papel

Ambiente limpo 
Sem toalhas de papel no chão, 

não requer recargas, nem a 

eliminação de toalhas de papel 

ou tecido, nem materiais em 

stock

Higiene  
Com depósito de água integrado 

e filtro hepa
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Bem torneado, sem escova,  
sem contato
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O motor DC sem 
escovas atinge mais 
de 20.000 rpm em 
1,2 segundos.

Todos os fios 
utilizados são 
verificados de 
acordo com a 
UL(Underwriters 
Laboratories).

Os terminais utili-
zados oferecem a 
segurança necessá-
ria.

Dimensões: 
largura: 300mm  altura: 720mm  profundidade: 222mm 

Peso: 
13 Kg 

Material: 
Aço inoxidável / policarbonato ABS

N.º de artigo: 
37.530  

Cor: 
Disponível em estoque Acabamento escovado em aço ino-
xidável. Outras cores disponíveis mediante solicitação

URIMAT K1

cores a pedido

Para mais  

informações: 

📞 +41 55 251 52 30  

✉ info@urimat.com  

🌎 www.urimat.com
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CHAMPION-PRO
Economia de espaço, limpo,  
resistente
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41 Resistência  
O corpo consiste em aço inox de 

alta qualidade (AISI 304) 

 
Eficiência com velocidade 
Secagem das mãos a alta veloci-

dade em apenas 10 segundos

Utilização sem contacto  
das mãos 
Ativação sem tocar com as mãos 

através de indução LED

Saída forçada de ar 
Força do ar a aprox. 288 km/h

Potência 
1800 W

Motor  
Motor universal

Sustentabilidade  
Aprox. 25 x menos emissões de CO

2
 

do que as toalhas de papel

Ambiente limpo 
Sem toalhas de papel no 

chão, não requer recargas, 

nem a eliminação de toalhas 

de papel ou tecido, nem ma-

teriais em stock
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Secar em 10 
segundos

Também 
disponível em 
aço inoxidável 
branco

Alta qualidade 
carcaça de aço 
inoxidável

Dimensões: 
largura: 312mm  altura: 302mm  profundidade: 172mm 

Peso: 
6 kg 

Material: 
Aço inoxidável

N.º de artigo: 
37.509 // 37.508

Cor: 
branco e escovado

Para mais  

informações: 

📞 +41 55 251 52 30  

✉ info@urimat.com  

🌎 www.urimat.com
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+41 (0)55 251 52 30 
www.urimat.com 

URIMAT Schweiz AG 
Etzelstrasse 39 
CH-8634 Hombrechtikon

📞

🌎


