
Æstetisk design. 
Bæredygtig funktion.

NU MED NY 
TEKNOLOGI!



Skylning af et urinal med drikkevand er spild af denne værdifulde 
ressource. Vand er simpelthen for vigtigt og dyrt. Denne innovative 
ide ligger i hjertet af Uridan og inspirerer os til at skabe produkter 
med overlegen funktionalitet, samtidig med at der tilbydes 
karakteristiske danske designs. 

Forbedre bæredygtighed og spare omkostninger.

Et konventionelt urinal kan bruge op til 150.000 liter værdifuldt 
drikkevand om året. Uridan sigter mod at bevare denne dyrebare 
ressource til de vigtigere ting i livet.

Uridan vil reducere dit miljømæssige fodaftryk og reducere 
omkostningerne. At spare vand kan føre til betydelige forbedringer i 
effektiviteten og omkostningsbesparelserne. Sparer ca. 150.000 liter 
pr. urinal om året - Uridan giver en simpel bæredygtig løsning.

Uridan er synonymt med at spare vand. Bæredygtighed, enkelhed og 
elegant dansk design.

Improving our
surroundings.

aesthetically and 
environmentally



Nu med hurtig 
og nem 

vedligeholdelse

Innovativ og unik - den nye Uridan 
teknologi.

Uridan vandløse urinaler er mere hygiejniske end konventionelle skylnings 
urinaler. Det fugtige miljø ved konventionelle urinaler fremmer udviklingen af 
bakterier og svampe. Uridan-løsningen giver et tørt miljø, som forhindrer 
ophobning af ubehagelige bakterier og lugte. 

Hvordan virker det?

Løbende forskning og udvikling har ført til nutidens overlegne Uridan design. Hjertet 
af Uridan urinalet er den unikke væskelås, der virker med uriLOCK, som er en 
bionedbrydelige lugtblokerende spærrevæske. uriLOCK er lettere end urinen, det 
betyder at spærrevæsken ligger sig på overfladen af væskelåsen for at skabe en 
flydende forsegling. Mens urinen strømmer direkte ned i kloaksystemet nedenfor. 
uriLOCK forhindrer kloaklugten i at komme ind i rummet ovenfor.

HVAD ER NYT?
° Hurtig, lugtfri og ingen kontakt ved vedligeholdelse af væskelåsen.             
Takket være den nye tekknologi.
° Ingen unødvendig åbning af væskelåsen.
° Kan vedligeholdes på 10 sekunder.
° Vandfri vedligeholdelse.

Uridan´s unike væskelås

uriLOCK - biologisk 
nedbrydeligt spærrevæske 



Aesthetics: A Labor of Love.
Funktionelt og bæredygtigt med unikt dansk design. 

Uanset om du designer et mindre toilet område eller et stort kommercielt projekt, har Uridan løsningen. Uridan tilbyder en række 
standardiserede produkter med skræddersyede løsninger til rådighed for at opfylde dine unikke krav. 

Vores produkter kan fremstilles i enhver RAL farve, ved større projekter. Så det kan passe perfekt med rette farve.  

Det er dit valg....



NYHED

Master
Designed by Troels Bøgely

Farver: 
   White    

G    Grey 
S     Jet Black

plus special farver.

Materiale: Glasfiberforstærket plastik (GRP)
Vedligeholdelse: (genopfyldning af uriLOCK): omkring hver 3-4 måned.       
Installation: Horisontal.

Grå er den nye hvide! Elegant og samtidig moderne, sådan præsenterer den yngste 
model af uridan familien sig selv. Modellen giver ekstra komfort takket være de høje 
sider, som er en del af designet. Master er perfekt til design elskere og sætter 
dagsorden inden for vandløse urinaler med sin futuristiske udseende.

Admiral
Designed by Troels Bøgely

Farver: 
   White   
   Stone Grey    
   Granite   
   Stone Nero 
   Jet Black

plus special farver.

Materiale: Glasfiberforstærket plastik (GRP) eller hvid keramik
Vedligeholdelse: (genopfyldning af uriLOCK): omkring hver 3-4 måned.       
Installation: Horisontal & vertikal.

Admiralen har karakteristisk elegance. Designeren ønskede at skabe et attraktivt og 
brugervenligt vandløst urinal. Den enkle form og glatte buede overflade sørger for, at 
urinalet forbliver let at rengøre og vedligeholde. Admiralen er ofte specificeret til 
kontorbygninger, restauranter, hoteller, klubber, skoler og sport stadions. Der er cirka 
20000 afbenyttelser før der er behov for at skifte uriLOCK.



NYHED

Admiral Mini
Designed by Troels Bøgely

Farver: 
   White 
   Stone grey   
t Granite 
  Stone Nero

          

Materiale: Glasfiberforstærket plastik (GRP) eller hvid keramik 
Vedligeholdelse: (genopfyldning af uriLOCK): omkring hver 3-4 måned.       
Installation: Horisontal & vertikal.

Admiral Mini har den samme særprægede elegance som Admiralen. Takket være 
sin enkle form og glatte og afrundede overflade kan dette Uridan urinal nemt og 
hurtigt rengøres. Selvom Admiral Mini er af samme design som Admiralen, så er 
denne udgave blot mere kompakt og mindre i designet. Således er modellen perfekt 
til projekter med mindre plads, men hvor man ikke vil gå på kompromis med 
designet.

Cadet
Designed by Troels Bøgely

Farver: 
   White
   Stone Grey 
   Granite
   Stone Nero
   Jet Black   

plus special farver.

Materiale: Glasfiberforstærket plastik (GRP) eller hvid keramik 
Vedligeholdelse: (genopfyldning af uriLOCK): omkring hver 3-4 måned.       
Installation: Horisontal & vertikal.

Dette tidsløse design gør Cadet til en klassiker. Designeren ønskede at skabe et 
mindre, kompakt urinal med et enkelt design, buede overflader og brugervenlig form. 
Den keramiske model er en favorit til kommercielle kontorbygninger, restauranter og 
lufthavne; mens glasfibermodellen er ideel til offentlige rum. Cadet kan placeres 
lavere på væggen til brug som børns urinal. Der er cirka 20000 afbenyttelser før der er 
behov for at skifte uriLOCK.

Grey
plus special farver.

Jet Black



Pylon
Designed by Troels Bøgely

Farver: 
   White
   Stone Grey
   Granite
   Stone Nero
   Jet Black

plus special farver

Materiale: Glasfiber (GRP)
Vedligeholdelse: (genopfyldning af uriLOCK): omkring hver 3-4 måned       
Installation: Vertikal

Pylon er uridan´s mest 'funky' design, skabt specielt til skoler, klubber, restauranter og 
hoteller på udkig efter et moderne design. Det enkle, sofistikerede design er tilgængeligt i 
tre højder: Pylon Mini, Midi og Maxi. 
Pylon er ekstremt alsidig, da denne enhed kan installeres over eksisterende toiletrør, 
hvilket sparer på monteringsomkostningerne.
Der er cirka 20000 afbenyttelser før der er behov for at skifte uriLOCK.

Captain
Designed by Yu Bobek

Farver: 
   White
   Granite
 

Materiale: Glasfiber (GRP)
Vedligeholdelse: (genopfyldning af uriLOCK): omkring hver 3-4 måned       
Installation: Vertikal

Captain er blevet populært i lav-energi boliger i Europa. Dette alsidige urinal kan bruges 
af både mænd, kvinder og børn. Captain er kendetegnet ved et simpelt, hygiejnisk, 
unisex design, og er ideelt til steder med begrænset vandforsyning. Der er cirka 20000 
afbenyttelser før der er behov for at skifte uriLOCK.

plus special farver



Spinnaker
Designed by Troels Bøgely

Farver: 
   White
    Stone Grey
    Granite
    Stone Nero
    Jet Black

plus special farver

Materiale: Glasfiber (GRP)
Installation: Horisontal 

På mange toiletter ønskes en adskillelse mellem de enkelte urinaler.
Uridan producerer disse skillevægge i er elegant og tidsløst design, der samtidig er 
meget lette at rengøre. Skillevæggene producers i en række standard farver der svarer til 
urinaler, såleds at man enten kan sammensættes urinaler og skillevægge i samme farver 
eller lave et farve mix. 
På grund af den spicielle konstruktion af skillevæggen er der ingen synlige skruer.

Crew
Designed by uridan

Farver: 
   Stone Grey
   Granite
   Stone Nero

plus special farver

Materiale: Glasfiber (GRP)
Vedligeholdelse: (genopfyldning af uriLOCK): omkring hver 3-4 måned       
Installation: Vertikal & horisontal

Crew urinalet er ideelt til arenaer med et stort antal besøgende. Meget brugt i idrætshaller, 
musik- og sportsarenaer, stadioner, messehaller og skoler. Crew er tilgængelig i tre 
længder: 1200mm, 1800mm og 2400mm. Bortset fra de oplagte vandbesparelser giver 
glasfiber et højt beskyttelsesniveau mod vandalisme / hærværk. Der er cirka 20000 
afbenyttelser før der er behov for at skifte uriLOCK.



Wide range of solutions. 
Carefully researched. 
Carefully tested.

Uridan leverer det højeste niveau af bæredygtighed, funktionalitet og 
enestående dansk design.

Man kan ofte finde vores tilpassede løsninger i store kommercielle kontor bygninger, 
sportsstadioner, sports- & musikarenaer, indkøbscentre, skoler, universiteter, restauranter, 
hoteller, og bar. Steder hvor mange mennesker mødes. 
Uridan urinalet kombinerer miljømæssig ydeevne, lave driftomkostninger og godt design.

Det er vores mål om at redde jordens værdifulde vandressourcer. Dette er en 
international indsats. Det er nu muligt, da Uridans produkter er tilgængelige over 
30 lande worldwide.

Gør kloden en tjeneste, spar på vandet.



Til designelskere.          
Det nye keramiske dæksel

Designelskere vil elske det nye keramiske dæksel fra Uridan. 
Minimalistisk og samtidig praktisk. Det nye keramiske dæksel har endnu mere 
elegance og enkelhed som passer til Uridans keramiske urinaler. 
Derudover er dækslet meget nemt at rengøre på grund af sin glatte overflade.

NYHED

KOMMER ULTIMO 2019



Spar op til 50% på 
driftomkostningerne

Fremtiden kommer snart: 
Det nye højteknologiske dæksel måler 
når man skal genopfylde med uriLOCK.

Niveauet er 
okay

Niveauet er 
lavt

Sig farvel til unødigt åbning af dækslet for at kontrollere, om der stadig er nok 
uriLOCK i urinalet. Det højteknologiske dæksel gør opmærksom på, hvornår man 
skal genopfylde med uriLOCK.

Hvordan virker det? Væskeniveauet bestemmes af en integreret konduktans måler 
i dækslet. Måling aktiveres med en medfølgende magnetstang. 
LED-lampen angiver, om der er nok uriLOCK i urinalet.

Ved grønt lys er niveauet okay. Ved rødt lys er niveauet for lavt og man 
skal genopfylde med uriLOCK.
Det nye smart dæksel indholder et batteri som har en levetid op til 8 år.

LED-lys indikerer niveauet af 
spærrevæsken / uriLOCK.

LED-lyset aktiveres ved at berøre 
flaget på uridan-logoet ved hjælp 
af den magnetpennen.

Elektronik med indbygget batteri. 

Elektroniske føler som måler om 

der er nok uriLOCK i urinalet.
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Funktionelt, bemærkelsesværdigt og nemt 
- Uridan Hygiejne System.

Dit Uridan urinal kan rengøres meget enkelt 
ved hjælp af uriCLEAN . Sprøjt blot urinalets 
overflade med uriCLEAN, og lotus-effekten 
forhindrer, at urinen hænger ved. uriCLEAN 
får simpelthen urinen til at perle af.

» Spray uriCLEAN på 
   dækslet og overfladen
» Lad det virke for et øjeblik.

» Rengør dækslet ved børstning i en
   cirkulær bevægelse med en 
blød børste.

» Aftør ydre og indre 
overflader i cirkulær bevægelse 
med en ren klud. 

Daglig
Rengøring 



Vi tilbyder enkelhed.  
Med færre omkostninger og mindre indsats.
Omkostningseffektiviteten af Uridan urinalet bliver tydelig ved sin enkle installation. Uridan urinalet kræver ikke vand, komplekse VVS, elektriske flush-
mekanismer, sensorer eller tilhørende beslag. Hæld bare uriLOCK over dækslet, og urinalet er straks klar til drift igen.

» Hæld uriLOCK spærrevæske     
direkte over dækslet. 

» genopfyldning cirka hver 3-4 måned 

Vores patenterede, biologisk nedbrydelige spærrevæske sikrer at dit uridan urinal 
forbliver fuldstændig lugtfri, opererer uden behov for dyre membraner eller 
kemiske produkter.

Genopfyldning af 
spærrevæske.

DET TAGER KUN 
10 SEKUNDER!

Driftomkostninger:
Ved brug af Uridan´s produkter, vil driftomk. pr. afbenyttelse maksimalt koste 0,01 kr. 
Driftomkoskninger ved brug af f.eks en kassette, koster en afbenyttelse cirka 0,05 kr.



Sig farvel til den genstridige, 
vedvarende snavs og aflejringer

uriSTRONG er et rengøringsmiddel til 
meget genstridige, vedvarende snavs og 
aflejringer i rørsystemet.    
uriSTRONG fjerner også kalk og 
forkalkning i røret. 
Det anbefalede brug er 1 til 2 gange om 
året. Husk at benytte gummihandsker! 

Løft dækslet med 
sugekoppen    

Hæld 100 ml. uriSTRONG 
direkte i urinalets væskelås 
med en virkningstid på 5 til 
30 minutter. 
Alt efter behov.

   Skyl efter med koldt 
vand. Sæt derefter 
dækslet på.

 Hæld derefter 0,3 L  
uriLOCK over dækslet.
Så er urinalet igen klar 
til brug. 

Deep
Cleaner



NU KAN MAN FÅ 
FORBRUGSPRODUKTER PÅ 
FORDELSABONNEMENT!

Daglig 
rengøring.
uriCLEAN sprayes på 
overfladen og derefter 
aftørres med en ren klud.

sec.

Daglig
30 sec.

min.

1-2 gange årligt
15 min.

sec.

Hver 3-4 mdr.
10 sec.

1 32 Genopfyldning

0,3 l uriLOCK hver 
3-4 mdr. Hældes 
direkte over dækslet.

Vedligeholdelse

Rengøres med 
uriSTRONG  1-2 
gange årligt.

Rengøring og vedligeholdelse. 
Hurtig, nem og effektiv.

Kontakt  Uridan om yderligere infomationer

Vi laver en individuel beregning på den årlige forbrug udfra den enkles behov. 



Uridan Danmark
Gl. Struervej 50
7500 Holstebro| Danmark

+4574526510 
mail@uridan.dk 
www.uridan.dk

Uridan Danmark

Uridandanmark

Uridan Danmark




