Bem Vindo à URIMAT

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 silêncio, que a URIMAT estabelece diariamente novas posições
de relevo e critérios padrão. Os mictórios sem água do
fabricante suíço U
 RIMAT são já reconhecidos mundialmente e integram milhares de sanitários masculinos 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 milhões de
litros de água potável. Em especial, nas áreas que mais
carecem deste recurso valioso, estes argumentos são particularmente importantes num momento em que a mudança
climática é a ordem do dia.
Como líder de mercado, a URIMAT dedica-se à sustentabilidade 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 odores, higiene e ecologia.
Marque já uma posição. Aposte nos mictórios URIMAT.
Muito obrigado, a sua equipa URIMAT

Mundialmente
implementada
Com U
 RIMAT você está na
melhor companhia

Se apostar hoje na tecnologia do líder de mercado e, desta
forma, nos mictórios sem água 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 de produtos U
 RIMAT em todo o mundo, marca
a sua posição de forma notória e ajuda a poupar centenas de
milhões de litros de água potável tão valiosa.
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 U
 RIMAT.
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URIMAT
O sistema
ecológico para
o ambiente.
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 rinois em policarbonato de
U
alta tecnologia, produção
neutra em termos de CO2,
100% recicláveis
T ecnologia de sifão exclusiva
com sistema de desinfeção
integrado
Cada produto URIMAT permite
poupar anualmente pelo menos
100 000 litros de água potável =
e evitar 17,5Kg de CO2
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 istema de desinfeção microS
biológico

4

 inanciamento possível através
F
de publicidade

2

 RIMAT estabelece
U
critérios padrão

 RIMAT
U
Água é Vida.

Como empresa líder em tecnologia sanitária sem
consumo de água, a U
 RIMAT redefine continuamente o padrão de qualidade. A nossa constante
procura de novas soluções com vista à proteção
dos recursos hídricos tem sido comprovada,
nos últimos anos, por uma série de prestigiosos
prémios internacionais e certificações.

A URIMAT inclui-se entre
as empresas fabricantes
líderes de mercado em
produtos ecológicos no
âmbito do setor sanitário.

* Aproximadamente 71% da superfície terrestre está coberta
de água. No entanto, apenas 0.3% da reserva total de
água potencialmente potável na Terra são provenientes de
riachos, rios e águas subterrâneas.
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O original.
Os mictórios sem água
do líder de mercado em
síntese!

Modelo

 RIMAT
U
eco

 RIMAT
U
ecoplus

 RIMAT
U
ecoinfo

 RIMAT
U
ecovideo

 RIMAT
U
compactplus

 RIMAT
U
compactinfo

 RIMAT
U
compactvideo

 RIMAT
U
ceramic

 RIMAT
U
ceramicC2

 RIMAT
U
inox

N.º de artigo

15.001

16.001

11.001

16.981

14.001

14.101

14.981

12.201

12.401

18.001

Cor

Peso

branco*

branco*

4,2 kg

Especificidades

b
 ranco*

b
 ranco*

b
 ranco*

b
 ranco*

b
 ranco*

4,4 kg

4,7 kg

5,5 kg

3,5 kg

3,8 kg

4,5 kg

Publicidade
passiva

Publicidade
iluminada

Com ecrã LCD
para vídeo

Publicidade
passiva

Publicidade
iluminada

Com ecrã LCD
para vídeo

Ecrã LED

WiFi e USB

Ecrã LED

WiFi e USB

Tecnologia

b
 ranco*

21 kg

b
 ranco*

19,7 kg

d
 isponível em todas
as cores RAL
(sob pedido)
6 kg

* outras cores sob pedido

A elegância une-se à tecnologia. Os mictórios URIMAT
em cerâmica renunciam totalmente a reentrâncias
e saliências para impedir ativamente a formação de
sedimentação. O esmalte não poroso do vaso em cerâmica permite um escoamento sem deixar depósitos de
resíduos. Sem água, sem químicos, sem odores. O ralo
mecanicamente patenteado e os desinfetantes microbiológicos garantem uma operação inodora e eficaz.

eco

Série inox
Dimensões (medidas em mm)

A combinação do conceito de design inteligente e perfeita elegância. No caso do mictório fabricado totalmente em aço inoxidável V2A, trata-se de um mictório
com design exclusivamente desenvolvido pela URIMAT.
Graças à sua construção com rebordo inclinado negativamente para dentro, adquire um formato distinto
e sem igual, convencendo pelos seus contornos definidos e elegantes. O amplo formato protege o espaço
em termos de respingos e minimiza a contaminação do
chão, o que significa uma redução substancial dos custos com limpeza. Com 6 kg, constitui uma solução leve
e é fácil de instalar graças à sua estrutura inteiriça.
O mictório em aço é ainda resistente a ácidos, ao fogo
e está disponível em todas as cores RAL. E, claro, esta
série de modelos também inclui todas as vantagens do
sistema URIMAT sem consumo de água.

ceramic

360

385

410

390

ceramicC2

720

640

compact

315
340
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Dimensões (medidas em mm)

625

Dimensões (medidas em mm)

800

Mictórios elegantes em robusto plástico de alta tecnologia. Sem água, sem químicos, sem odores. O ralo
mecânico patenteado e os desinfetantes microbiológicos garantem uma operação inodora e eficaz.

Série ceramic

700

Série eco e compact

335

300

335

365
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MB-ActiveTrap

MB-ActiveCleaner

Tecnologia de ponta para
a necessidade mais elementar.

PH neutro, exerce uma ação
biológica e é sustentável.

OU
 RIMAT MB-ActiveTrap recolhe
e conduz a urina, sem descarga de
água, para a canalização, impedindo
a difusão de odores. O fluido é diretamente conduzido para a canalização
por uma membrana suspensa na
vertical. Sobre a membrana encontra-se uma pedra de desinfeção microbiológica que reduz os depósitos de
sedimentos e as incrustações no interior do sifão, bem como na tubagem
de esgoto. Assim que deixa de correr
mais líquido pela membrana, esta
fecha-se hermeticamente.
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O MB-ActiveCleaner é um desinfetante dermatologicamente testado e certificado com a classificação de «sehr
gut» («muito bom») que impede os
maus odores originados pela decomposição de matéria orgânica. Destina-se muito especialmente à limpeza
diária e à eliminação de odores em
instalações sanitárias com muito uso.
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De acordo com o desgaste da MBActiveCube, a base vermelha por
baixo da tampa transparente indica
que o sifão tem de ser substituído.
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Os microrganismos penetram profundamente nos poros (juntas), decompondo os resíduos aí acumulados
e causando o mau odor.
Este desinfetante garante uma frescura permanente e agradável, impedindo a reprodução de odores resultante
do uso diário.
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Aplicações

A patente com vista a 100% inodoro

Regulação
por níveis patenteada
Por meio da regulação da tampa com base em 3
níveis, a duração da ação da MB-ActiveCube integrada é influenciada, sendo, assim, controlada a
sua durabilidade.
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 inais visuais indicadores da necessidade de
S
substituição
De acordo com o desgaste da MB-ActiveCube,
a base vermelha por baixo da tampa transparente
indica que o sifão tem de ser substituído.
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MB-ActiveCube integrada
A MB-ActiveCube integrada otimiza a higiene
e minimiza o depósito de sedimentos e as incrustações de matéria orgânica, resíduos de urina
e gorduras no interior do sifão, bem como na
tubagem de esgoto.
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 istema de membrana vertical
S
A tecnologia de membrana vertical garante
a absoluta hermeticidade contra a libertação
de odores. A subpressão e a sobrepressão são
compensadas pela membrana. Não é possível
a libertação de gases.

Estudo da aceitação

 RIMAT não só lidera o mercado dos mictórios sem água,
U
como também oferece em simultâneo uma forma de publicidade de grande alcance num grupo alvo bem definido.
Não é possível fazer zapping nem folhear páginas. A sua
publicidade é observada durante 40 segundos em média.

›› 93% de todos os inquiridos destacam em primeiro o ecrã do
URIMAT!
›› 96% acham a publicidade anunciada no URIMAT positiva ou não os
perturba!
›› 90% ainda se lembram da publicidade anunciada no URIMAT!
›› 40 segundos de atenção sem perturbações
›› Sem despesas inúteis

Conforme o modelo, os mictórios da URIMAT possuem
meios publicitários estáticos ou ecrãs pequenos de alta
resolução que exibem mensagens dinâmicas destinadas ao
grupo alvo em específico.

Fonte
O estudo da aceitação foi realizado na Suíça pelo
reconhecido instituto de estudos de mercado «IHA-GfK Marktforschungsinstitut»

Um investimento com
alto rendimento.

Um meio publicitário moderno, eficaz e adequado ao grupo
alvo, que o serve a si e aos seus clientes. Deixe-se aconselhar pelos parceiros de comunicação da URIMAT.

O MB-ActiveCleaner retarda a acumulação de resíduos e contribui ativamente para a conservação das suas
instalações sanitárias.

odoro
Sifão in inois
s os ur
de todo
URIMAT

1

Publicidade
com U
 RIMAT

››
››
››
››

WC e casas de banho
Balneários
Fachadas, passagens e escadarias
Contentores do lixo e pontos de
recolha de resíduos
›› Pavimentos, tapetes, etc.
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A URIMAT
estabelece
critérios
padrão

11

No fim, são os factos que contam!

Separador e elemento
decorativo, tudo em um

Argumentos que convenceram mesmo os clientes mais
exigentes da U
 RIMAT:

Separadores de mictórios da
URIMAT!

•• Poupança de pelo menos 100 000 litros de água potável
por ano, por mictorio

A URIMAT utiliza separadores de mictórios com
design elegante da Trespa®. Estes separadores de
grande durabilidade dispõem de uma superfície lisa,
boas propriedades higiénicas e são extremamente
robustos. Além disso, permitem uma limpeza simples,
sem problemas.

•• Design e sistema patenteado mundialmente
•• Sistema de desinfeção microbiológico

•• Sem consumo de água
•• Possibilidade de fazer publicidade
•• Sem sedimentos urinários
•• Materiais duráveis
•• Sem químicos

Os separadores URIMAT Trespa são ideais como
elementos estéticos. Mesmo nas suas instalações
sanitárias.*

•• Redução da emissão de CO2 (mínimo de 175 gramas por
m3 de água)

•• Empresa de sucesso desde 1998

* Também disponíveis em vidro temperado (ESG)

•• Não requer dispositivos de lavagem

•• Qualidade suíça

•• Produção neutra em termos de CO2

•• Opção de financiamento por leasing

•• Serviço abrangente por pessoal de assistência próprio

Estrutura encastrável
O prático dispositivo de
montagem para novas
instalações e remodelações.
A estrutura encastrável do URIMAT garante um ajuste
integral e uma fácil montagem graças a apenas quatro parafusos de fixação. As quatro bases de montagem garantem uma instalação extremamente segura
e possibilitam um alinhamento exato na vertical e na
horizontal.
›› Art. 58.515
Dispositivo de montagem Makro-Fix para os mictórios URIMAT em plástico
›› Art. 58.520
Dispositivo de montagem Kera-Fix
para os mictórios URIMAT em cerâmica
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(+351) 96 292 2765
urimat@urimat.pt
www.urimat.pt
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URIMAT Iberica SL
Avenida das Laranjeiras, 18-A
2610-098 Alfragide
Portugal

