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Urimat : Globale Doelstelling
Waterschaarste is een wereldwijd probleem.
Het tekort aan drinkbaar water zal gedurende de komende jaren de
grootste bedreiging vormen voor de volksgezondheid en de
voedselproductie.
Dit probleem kan meteen aangepakt worden door het ontwikkelen en
het gebruiken van waterbesparende producten.
Door het gebruik van klassieke urinoirs gaat er dagelijks bruikbaar
drinkwater verloren. Bij iedere flush wordt er namelijk 4 tot 5 liter
gebruikt voor het wegspoelen van slechts 30 ml urine. Als u weet dat
een man 4 tot 5 maal per dag urineert, komt dit op een waterverbruik
van 25 liter per dag, per man!

Dit kan vermeden worden!
Het urinoir van Urimat maakt geen gebruik van water!
Op de dag van vandaag betaalt men in Duitsland gemiddeld 6.00 € per
m³ water. Bovendien worden er chemische producten gebruikt om de
urinoirs te onderhouden die duur zijn en milieubalastend.

Is het ethisch verantwoord om deze trend verder te
zetten?

Water for Life
De United Nations of Water , gesticht in december 2003, riep de periode
tussen het jaar 2005 en 2015 uit als het Internationaal Decennium voor Actie
‘Water for Life’.
UN-Water coördineert het 'Water for Life' Decennium, 2005-2015. UN-Water
is het internationaal overkoepelend mechanisme voor alle relevante
initiatieven en programma’s inzake de water gerelateerde problemen.

WATER IS EEN ESSENTIEEL ELEMENT VOOR ALLE LEVEN OP AARDE. Het is
cruciaal voor de duurzame ontwikkeling, alsook voor het behoud van de natuur en het
bestrijden van armoede en hongersnood.
Water is onmisbaar voor de volksgezondheid en het welzijn. Het besparen op potentieel
drinkbaar water is dan ook één van de ‘Millennium Development Goals’. Tegen 2015 zal er
getracht worden om het aantal mensen, dat geen toegang hebben tot drinkbaar water te
halveren.

Urimat = CO² Reductie
Verminderd waterverbruik betekent ook een reductie van CO². In elke
sanitaire ruimte is er namelijk CO² nodig om het water te zuiveren en te
vervoeren. Vermits de Urimat waterloos is, is dat proces zo goed als
onbestaand.
Volgens de website,
www.carbonfree.jp/200.html, stemt 1 m³ water
2
overeen met een verbruik van 0.7 kg CO in de
regio van Tokyo.
In een kantoorgebouw met 600 mannelijke
werknemers ( die elk 3 x per dag urineren) kan er
jaarlijks tot 1,728 miljoen liter water bespaard
worden door het gebruik van URIMAT
(berekend op een waterverlies van 4l/flash
beurt). Dit komt overeen met 1,2 ton CO² die
jaarlijks kan bespaard worden.

URIMAT : het Bedrijf
URIMAT is de marktleider in milieuvriendelijke producten in de sanitaire sector.
Daar waar anderen passief blijven, ontwikkelt
URIMAT dagelijks nieuwe trends en
standaarden. De waterloze urinoirs, gemaakt
door de Zwitserse fabrikant urimat, zijn
wereldwijd erkend, ze hebben prijzen
gewonnen in verschillende werelddelen en ze
bevorderen gelijktijdig de hygiëne en ecologie
in duizenden toiletten.
Iedere dag ontdekken nieuwe consumenten de
innovatieve technologie van URIMAT en
leggen ze hun vertrouwen in onze
oplossingen. Hiermee helpen ze actief
miljoenen liters zuiver water te besparen.
In regio’s waar deze waardevolle bron schaars
is, worden deze argumenten nog crucialer in
de optiek van de klimaatsverandering.

URIMAT: Internationaal
INTERNATIONAAL
Canada
Australië
Brasilië
Dom Republiek
Ecuador
Colombië
Chili
Peru
Japan
De Filipijnen
Zuid-Korea
Zuid-Afrika
Taiwan
Verenigde Arab.
Emigraten
USA

EUROPA
Zwitserland
Duitsland
België
Luxemburg
Finland
Frankrijk
GB
Ierland
Nederland
Oostenrijk
Polen
Portugal
Slovenië
Spanië
Hongarije
…

…

Urimat : Iedere Druppel Telt !

Iedere Druppel Telt !

Zonder URIMAT
Verspilt u elke dag
WATER en uw GELD !!!
Voetball Stadium Basel, Zwitserland. 260 Urimats

URIMAT MB-ActiveTrap
De Werking
De urine wordt naar de geurvanger geleid
en het membraan die verantwoordelijk is
voor de afvoer opent zich automatisch.
De urine vloeit door het membraan naar
het afvoersysteem .
Het membraan sluit opnieuw automatisch
waardoor geurontwikkeling geen schijn
van kans maakt.

Transparant kapje met regelbare
standen
Stand a.h.v. frequentie van het gebruik
van het urinoir
Geïntegreerd MB-ActiveCube
De microbiologische MBActiveCube Bevordert de hygiëne
en zorgt voor de afbraak van geuren kalkstoffen

Lifetime Indicator
Indicatie om te vervangen
MB-ActiveTrap
Verticaal sluitend Membraan
Systeem
Werkt als een sluis.
Het garandeert een absoluut geurloze
werking.

URIMAT MB-ActiveTrap (Economie dat u mag rekenen)

Waarop bespaar je nu precies?
Elke Active-Trap is goed voor minimum 7000
gebruiken.
Bij ieder gebruik wordt er 4L water bespaard.
1 Active-Trap is goed voor een besparing van
minstens 28000L water.
In 2016 lag de kostprijs van water in België rond de 5
€/ m³.
Het gebruik van 1 Active-Trap is dus goed voor een
besparing van 140 €.
Met de URIMAT betaal je dus 30€ voor 1 Active trap
in plaats van 140 € aan waterkosten.
In 2018, ligt kostprijs van water rond de 6 €…

URIMAT : Kostenplaatje

URIMAT MB-ActiveCleaner (Active Reiniger)
De Urimat MB-Active Reiniger met kalkex heeft een
microbiologische werking.
Het elimineert onaangename geuren die ontstaan door
ontbinding van organische stoffen.
Het verwijdert kalk- en zeepresten en beschermt tegen
vervuiling.
Tevens is het bijzonder geschikt voor het reinigen van
toiletten en vloeren.
De MB-Active reiniger zorgt voor een blijvende
aangename frisse geur.
Aanbevolen toepassingen






Waterloze urinoirs
Was- en doucheruimtes
Vloeren en trappenhuizen
Afvalcontainers
Vloerbedekking etc.

Urimat : De Feiten
Uiteindelijk tellen alleen de harde feiten!
Argumenten die URIMAT’s meest veeleisende klanten hebben overtuigd:
• Jaarlijkse besparing van minstens
100.000 liter drinkwater per urinoir
• Geen watergebruik
• Geen urinesresten
• Geen chemicaliën
• CO² reductie
(minstens 175g per m³ water)

• CO² Neutraal
• Wereldwijd gepatenteerd systeem en design
• Microbiologisch reinigingsmiddel
• Inkomsten mogelijk via reclame
• Duurzame materialen
• Succesvol sinds 1998

• Reukloos

• Zwitserse kwaliteit

• Hygiënisch

•Leasing mogelijk

• Geen spoelsysteem nodig

Urimat : Communicatie Display

De ideale plaats voor informatie en reclame!
Onmogelijk om hieraan te ontkomen
Model : URIMAT plus, info en video systems.

Extra opbrengst voor uw bedrijf
De URIMAT heeft een belangrijk extra voordeel. Via de communicatie
display kan namelijk de kwaliteit van uw eigen goederen/ diensten benadrukt
worden of het kan verhuurd worden aan andere adverteerders.

Urimat : Reclame
URIMAT Media voorziet meer dan 8.000 display locaties. Dit aantal groeit dagelijks!
We deden een test bij 250 personen in verband met de communicatie display via „IHA-GfK“:

Vraag 1:

10%

Yes, I can

Herinner je de Reclame nog op de Urimat ?

No, I can't

90%

Vraag 2:

4%

Hoe ervaar je de electronische manier van
adverteren op Urimat?
Positief, negatief of geen mening?

39%
57%

Positive
Don't care
Negative

Urimat : Enkele Voorbeelden

De geïntegreerde communicatie display wordt aangeboden in 3 vormen: een passieve display zonder stroom,
een display met LED- verlichting en een display met een 7” LCD scherm voor videobeelden

Urimat : Video Line
7‘ TFT-Display, 2GB geïntegreerde Hard-drive, USB, VGA

URIMAT ecovideo, Closer view

Stadium Stozice in Slovenië

Urimat : Certificaten et Prijzen
URIMAT heeft, als globale speler op het gebied van sanitaire
producten, de belangrijkste milieucertificaten op zak.

Ons continu streven naar nieuwe oplossingen inzake de waterschaarste werd
de voorbije jaren meermaals beloond door het winnen van enkele
belangrijke internationale milieuoscars.

Enkele Referenties en Klanten
URIMAT is de hoofdleverancier van waterloze Urinoirs bij McDonald’s Europe. Door het
gebruik van duizenden Urimats worden er dagelijks miljoenen liters drinkwater bespaard. Na
jaren van nauwe samenwerking werd URIMAT in ‘The Global Best of Green 2009 Report’
van Macdonalds internationaal benoemd als een effectief milieuvriendelijk middel om de
onnodige consumptie van potentieel drinkwater te verminderen.

„Global Best of Green Report“
of McDonald‘s International

URIMAT Belgium by Emeis Group
DielegemseDreef, 14 B-1090 Brussel België
Tel : 02.420.15.90 office@emeisGroup.com

McDonald’s in Kölliken, eerste Restaurant met Groene Logo
in Switzerland.

