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Et frisk og 

BÆREDYGTIG 
design 

Et waterless urinal  
med Hybrid teknologi

Waterless innovative hybrid urinaler skal ikke bruge vand efter hvert skyl, men 
bliver kun skyllet med et fastsat interval. Det gør at man får et helt lugtfrit 
urinal, housing og rørføring vil være rengjort.

Dette urinal har på meget kort tid revolutioneret det amerikanske marked, har 
her overtaget 50% af salget på vandfrie urinaler.

 • Hybrid rengøre rør og housing en gang hver 72 time.

 • Forlænger levetiden på din siphon.

 • Eliminere lugt og stoppede rør.

 • Det prisvindende urinal med Antisplash design.

 • Ingen lugt ved udskiftning af siphon.

 • Minimere udgifter til rengøring af urinalet.
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Nu kommer der 

”Hybrid urinal” 
til Danmark

Du har set vandfri urinaler.  
Men der har aldrig været noget  lignende 
som vores power-vask Hybrid Urinal 
 Technology. 

Ved at tage de bedste egenskaber fra vandfri teknologi og kombi-
nere dem med de bedste egenskaber fra vand skyldende teknologi, 
har vi skabt det mest hygiejniske, vandbesparende og højt ydende 
urinal. Vores revolutionerende, multi-patentanmeldte teknologi 
er vandfri i daglig brug og udfører automatisk 
vask af housing med 4 liter vand hver 72. time, 
i stedet for lille mængde rindende vand efter 
hver brug. Denne tidsstyrede power-vask, som 
hjælper med at rense dine afløb. Hybrid leverer 
verdens bedste og mest bæredygtige urinal teknologi.

Ingen lugt eller ubehag 
ved udskiftning af siphonen.

Vandet kommer ind 
bag ved housing 
igennem en mag-
netventil.

Magnetventilen kan 
programmers til at skyl-
de med ca. 4 ltr. vand 
hver 72. time.

Under vedligeholdelse af Hybrid er der 
mulighed for at personalet kan aktivere 

skyldefunktionen når man skifter siphonen. Vandet bliver spulet gennem en dyse 
mod den normale afløbs retning, og 
skylder dermed housing meget effektiv.


