EQUIPAMENTOS SANITÁRIOS EM INOX

URINOL INOX HÍBRIDO HYBRIMATIC FINO

A verdadeira alternativa ecológica aos urinóis sem água

Ecologia

Ref. 130000

Higiene e controlo
da proliferação bacteriana

Com o seu sistema de limpeza híbrido, o urinol
HYBRIMATIC FINO é uma verdadeira alternativa
ecológica aos urinóis sem água. O seu sistema
de deteção inédito e limpeza automática,
permitem o máximo de economia de água
Sistema de deteção inédito e invisível
O sistema de deteção híbrido, integrado no urinol, é
invisível do exterior. A limpeza é feita automaticamente
assim que o fluido é detetado no urinol.

Design

Economia de água
A limpeza de um urinol tem tradicionalmente 3 papéis:
lavar as paredes da cuba, renovar a água do sifão e
evitar a cristalização da urina nas canalizações. Graças
à utilização de uma válvula sem dreno de água, o urinol
HYBRIMATIC FINO permite economizar a renovação da
água no sifão.
Com apenas 7 cl (1segundo em posição aberta),
limpa na íntegra a cuba e a membrana.
Durante um período de elevada frequência, o modo
afluência é ativado. A limpeza só ocorre após a saída
do último utilizador detetado, para reduzir o consumo
de água.
Higiene total
A ausência de contacto manual permite evitar a
transmissão de germes através das mãos. A descarga
do HYBRIMATIC abre automaticamente após a saída
do utilizador.

PRODUTO PREMIADO EM VÁRIOS CONCURSOS :

Uma limpeza periódica higiénica ocorre
todas as 24 horas (parametrizável para 12 horas).
Ela evita a proliferação bacteriana, assim como
o fenómeno de obstrução das canalizações.
Além disso, o urinol FINO é fabricado em Inox 304
bacteriostático. É uma liga nobre, de fácil limpeza
e perfeitamente adaptada às exigências dos
sanitários públicos em matéria de higiene.
Ecologia
Ao contrário dos urinóis « sem água », o urinol
HYBRIMATIC FINO não necessita da utilização de
produtos químicos e dispendiosos (líquidos e produtos
de limpeza). Fabricado em Inox, material 100 %
reciclável, o urinol HYBRIMATIC FINO contribui para
o desenvolvimento sustentável e para a proteção do
ambiente.
Manutenção simples e limpeza reduzida
O acesso aos componentes de funcionamento é
simplificado e seguro, pelo acesso inferior do urinol.
A limpeza regular, permite reduzir a frequência da
manutenção do urinol e a substituição da membrana.
Antivandalismo
A DELABIE desenvolveu uma tecnologia de limpeza
automática baseada na deteção da passagem da urina.
Não existe nenhuma célula visível nem acessível pelos
utilizadores. Os componentes de funcionamento e de
fixação estão completamente dissimulados.

NOTA PRODUTO / URINOL INOX HÍBRIDO HYBRIMATIC FINO
Com o seu sistema de limpeza híbrido, o urinol HYBRIMATIC FINO é uma verdadeira alternativa ecológica aos urinóis sem água.
O seu sistema de deteção inédito e limpeza automática, permitem o máximo de economia de água.
Ilustrações disponíveis no nosso sítio da internet delabie.pt, rubrica Imprensa

Exemplo de instalação do urinol Inox híbrido HYBRIMATIC FINO

DELABIE, a experiência de um fabricante
A DELABIE, empresa francesa 100 % familiar, fundada em 1928, é líder europeu em torneiras e equipamentos sanitários para os estabelecimentos que recebem público.
Propõe uma oferta específica neste mercado com cinco gamas : Torneiras para Locais Públicos, Torneiras para Estabelecimentos Hospitalares e de cuidados de saúde,
Acessibilidade e Acessórios de higiene, Sanitários em Aço Inoxidável e outras Torneiras específicas.
Mais de 2 000 produtos DELABIE, uma referência internacional, que exporta a partir da sua fábrica em França para mais de 90 países.
A empresa tem 9 filiais pelo mundo : Alemanha, Áustria, Benelux, Reino Unido, Espanha, Portugal, Polónia, Emirados Árabes Unidos (Dubai) e China (Hong-Kong)
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