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Lava porcelænsurinal

NO: 10 - H3 Lige afløb 
VVS nr.: 61.8152.100

NO: 11 - H1 Væg afløb 
VVS nr.: 61.8152.500

Mål: D: 370-B:325-355-H:555 mm

Porcelæn med porefri overflade.

NO: 01

Siphon/vandlås NEW  
med spærrevæske

VVS nr.: 61.8159.200

Den patenterede lukkede siphon/vandlås 
benytter en biologisk nedbrydelig og 
antiseptisk spærrevæske, der blokerer 
for lugtgener.

Den eneste på mark-
edet som opsamler 
fedt og slam så det 
ikke ender i afløbet.

Spærrevæske.



Café

3

Alsion

• Svømmehaller

• Sportshaller

• Konferencecentre

• Musseer

• Folkeskoler

• Gymnasier

• Tekniske skoler

• Universiteter

•  Andre skoler/ 
uddannelser

• Offentlige toiletter

• Kommune

• Storcentre

• Biografer

• Forlystelsesparker

• Campingpladser

•  Større prod.  
virksomheder

• Hoteller

• Rastepladser

• Lufthavne

•  Togstationer /  
busterminaler

• Havneanlæg

• Tankstationer 

m.m.

Hvor kan man så bruge 
Falcon urinalet og Dyson håndtørrer?

Referenceliste kan rekvireres

På DTU Lyngby har vi mange bygninger med 
urinaler med vandskyld.

Disse urinaler er ikke tidssvarende og miljørig-
tige, samt meget dyre at vedligeholde, derfor 
besluttede vi os for at få 3 forskellige vandfri 
urinal fabrikater monteret på prøve.

Efter at have afprøvet de vandfri urinaler, var 
det en klar udmelding fra driftspersonalet i 
DTU Campus Service, at urinalerne fra Falcon 
var de mest driftsvenlige, og efterfølgende har 
vi købt over 100 urinaler fra Waterless som vi 
stadigvæk er glade for, både når det gælder 
montering og efterfølgende servicering af dem.

Peter M Larsen 
VVS- installatør 
DTU Campus Service

Det køre rigtig godt med vores  
Falcon vandfrie urinaler. 

Det var en god løsning. 

På East End har vi reduceret husets vand-
forbrug med 30%.

Rune Bach 
Indehaver Diskotek East-End og  
Tobaks Fabrikken, Holstebro
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• Intet vandforbrug

• Tænk miljø og spar på verdens vigtigste  resoursse

• Forbedret bundlinje

•  Ingen mineral og urinstens  aflejringer i rørene

•  10 gange færre bakterier i et Falcon urinal, end i 
et almindeligt med vand.

•  Waterless Scandinavia giver garanti for at vore 
urinaler er 100% lugtfrie

• 100 % porefri overflade

•  Ingen sensor eller ventiler der kalker til

• Anti Splash design som opsamler alt urinstøv

• Stødsikker porcelæn

• Nem vedligeholdelse

Hvorfor vælge 
et Falcon urinal?
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NO: 20

Waterless  
rengørings middel, 
1000 ml.

VVS nr.: 61.8159.500

Til rengøring af urinaler 
Fjerner også kalk PH 1.7

Leveres med en 
forstøver

Kolli str. 6 stk.

NO: 22

Spærrevæske,  
1000 ml.

VVS nr.: 
61.8159.715

Spærrevæske til 
siphon/vandlås.

NO: 24

Skumrens  
500 ml.

VVS nr.: 
61.8159.610

Rengøring til afløb.

NO: 

Børste til rensning 
af afløb. 

50 mm.

NO: 21

AIRX 66  
rengøringsmiddel  
m. ensymer, 
1000 ml.

Til rengøring af og  
arealer rundt om 
urinaler. Fjerner lugt og 
organiske materialer 
ved kilden. Omdanner 
organiske materialer 
som urin, opkast og 
madrester mm. til vand 
og kuldioxid.

NO: 26

AIRX 33  
1000 ml.

Afløbsrens og lugt-
bekæmpelse.  
25 milliader mikro 
organismer.

Datablade findes på www.waterless.dk
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Skal Dyson hjælpe dig 
med dette problem?

Dyson

Model AB11

Model AB09



Model AB14
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• 5 års garanti

• 50% mindre støj i forhold til tidligere modeller

• 10 sekunders tørretid

•  HEPA filter, som fjerner 99,97% af 
bakterier i luften

• Berøringsfri betjening

• NSF og HACCP godkendt

•  Meget lavt strømforbrug (ingen var-
melegemer)

• Antibakteriel overflade

• Robust og stærk

Model AB12

Hvorfor skal man vælge Dyson?

Håndtørrer 
fra Dyson
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Waterless Scandinavia ApS
Møllegade 23
6310 Broager
Telefon 74 44 11 81
info@waterless.dk

www.waterless.dk

Langenberg Grafisk . 74 42 45 06

Waterless Scandinavia ApS var den første virksomhed i 
Danmark til at markedsføre Falcons vandfri urinaler, og vi 
er i dag de førende i verden indenfor denne branche og har 
mere end 20 års erfaring. På verdensplan findes der i dag 
mere end 400.000 Falcon urinaler.

Falcon teknologien fungerer fuldstændig uden brug af rent drikke-
vand, og opfylder samtidig alle hygiejniske samt miljømæssige krav. 
Urinalernes overflade er 100% porrefri, hvilket sikrer et øjeblikkeligt 
afløb af urinen, som løber ned igennem den patenterede siphon/vand-
lås i midten af kummen.

Falcon urinalet er et af de sjældne produkter, der sparer både tid, 
penge og miljømæssige ressourcer. Det giver driftschefen mulighed for 
at gøre noget godt, som samtidig er intelligent… og som viser sig at 
være mere og mere intelligent, efterhånden som driftsomkostningerne 
stiger.

Vi samler på tilfredse kunder!

Et klogere design


