pisoár

bez vody

Koľko môžete ročne ušetriť
za vodné a stočné?
Priemerný počet
návštevníkov denne

Ročná úspora
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Hodnoty sú vypočítané na základe priemerného
splachovacieho cyklu udávaného výrobcami splachovacích
systémov. Úspory za vodné a stočné nezahŕňajú ďalšie možné
straty v podobe presakovania, duplicitného splachovania
zákazníka, pokazených splachovacích ventilov, ktoré presakujú
alebo chybných senzorov pri ktorých dochádza ku
samovoľnému spláchnutiu.

Uplatnenie pisoárov bez vody:
školy, športoviská, divadlá, kiná, reštaurácie,
priemyselné areály, kaviarne, bary, reštaurácie,
administratívne budovy, obchodné centrá, letiská,
železničné stanice jednoducho všade tam kde sa
nachádzajú sociálne zariadenia a v záujme
prevádzkovateľa je šetriť náklady.

vyrobené
na SLOVENSKU
Výrobca:
CA-PLAST spol. s r.o.
Fraňa Kráľa 2080
022 01 ČADCA

WATERFREE

info@pisoarbezvody.sk

www.pisoar.sk
07/2017 tlačové chyby vyhradené. Modely, ceny technické nákresy
zodpovedajú poslednému stavu k termínu tlače. Výrobca si
vyhradzuje právo na zmenu konštrukcie, cien a detailov výrobkov.

Precízna
ručná práca

5 rokov
záruka

Jednoduché
Záručný
čistenie
a pozáručný servis

Ako funguje pisoár bez vody?
Špeciálne navrhnutý tvar pisoáru zabezpečuje
bezproblémové odtekanie moču do unikátneho
ventilu, ktorý zabraňuje šíreniu zápachu
z odpadovej rúry v priestoroch toalety.
trojnásobné tesnenie
ventilu zaručuje dokonalé
osadenie v odpade
pisoáru bez vytvárania
usadenín moču

membrána zabezpečujúca
odtok moču do potrubia

Čo mi prinesie pisoár bez vody?
Zníženie prevádzkových nákladov
€
tým, že sa pisoár bez vody
€
nesplachuje neplatím vodné ani
stočné za jeho prevádzku. Šetrím
na servise splachovacích senzorov
pretože ich nemám. Šetrím za čistenie
odpadových rúr pretože sa nezanášajú vodným
kameňom. Už nikdy viac nebudem mať vytopené
toalety či upchaté odpadové potrubie a s tým
spojené problémy s prevádzkou.
Odstránenie zápachu: Moč je
sterilný a bez choroboplodných
zárodkov preto kým nepríde do
kontaktu s vodou nezapácha.
Zápach na toaletách vzniká
rozkladaním organickej hmoty
baktériami, ktoré sa nachádzajú vo vode.

Jednoduché čistenie vďaka použitiu
špeciálneho mikrobiologického
čističa CA-PLAST Biodor dochádza
k likvidácii 99% baktérií na pisoári
a v jeho okolí. Zároveň zvyšujem
štandard a čistotu mojich sociálnych
zariadení. Tento čistiť je na prírodnej
báze bez obsahu chlóru!
ISO či LEED certiﬁkát použitím
pisoárov bez vody mám vyššiu
pravdepodobnosť získať certiﬁkáty
rôznych ISO štandardov
Lacnejšia inštalácia keď zaradím pisoáre
do nového projektu ušetrím inštalačné
náklady, pretože nemusím ťahať
rozvody vody k pisoárom a ani
prívod elektriny pre senzorové
splachovače, ako je to štandardom
pri bežných pisoároch

Pisoár vyrobený na Slovensku z konštrukčného
laminátu zabezpečuje dlhú životnosť a prevedenie
ANTI-VANDAL
Povrchová úprava pisoáru je špeciálny sanitárny
materiál, ktorý je bez mikropórov, antibakteriálny
a dokonalo hladký pre jednoduché odtekanie
moču zo stien do ventilu
Farebná stálosť povrchu a odolnosť voči nárazom
je zaručená použitím nadštandardných materiálov
Váha pisoáru je len 4,5kg ! Zavesíte ho na
akúkoľvek stenu aj zo sadrokartónu bez nutnosti
podomietkovej konzoly
Jednoduchá inštalácia, len 3 skrutky !
Napojenie len na odpad bez ďalších sifónov
či iného príslušenstva
Možnosť farebného vyhotovenia pisoáru
jedinečné vyhotovenie
ventilu a spojenie
s pisoárom špeciálne
určeným pre technológiu
bez vody, vytvorilo
kombináciu, ktorá
nepotrebuje žiaden
dodatočný plastový
alebo kovový adaptér
pre inštaláciu v pisoári, vďaka tomu sa nevytvárajú
usadeniny moču v okolí odpadu

Za účelom čistenia pisoárov bez vody
je nutné použivať špeciálny biologický
čistič CA-PLAST Biodor, ktorý
zabezpečí čistotu pisoáru a likvidáciu
baktérií v priestoroch toalety
a na pisoári samotnom. Jeden liter
koncentrátu vydrží približne 1 rok
na čistenie dvoch pisoárov bez vody.

