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HOPE A/S STYRKER DEN GRØNNE PROFIL
og leverer en ny standard inden for offentlige toiletfaciliteter 

MILJØVENLIG BESPARELSE 
Alle produkter er certificerede, energi og vandbe-
sparende både hvad angår drift og vedligeholdelse.

KVALITET 
HOPE A/S forhandler kun førende mærker inden 
for branchen – produceret og samlet i Europa og 
Nordamerika

SERVICE
HOPE A/S dækker hele Danmark med vores servi-
ceteknikere og tilbyder serviceaftaler for optimal 
udbytte af vores kvalitetsprodukter (se side 10)

REAKTION
HOPE A/S reagerer hurtigt på både bestillinger og 
servicehenvendelser da vi ved hvor vigtigt det er for 
vores kunders forretning at toiletfaciliteterne fun-
gerer problemløst

Når du handler med HOPE A/S ved du, at der ikke er overflødige og fordyrende 
mellemled. Vi har nøjsomt udvalgt de beds te produkter inden for deres kategori 
og er samtidigt eksklusive distributører i Norden. Alle produkter er testet og 
certificeret i henhold til de strengeste krav på markedet. HOPE A/S påtager sig 
100% fuldt ansvar og garanti for kvalitet og funktion.

RING 
TIL DIN 

KONSULENT 
OG HØR OM 
PERIODENS  
KAMPAGNE

Vand og lugtfri urinaler

Miljøvenlig afløbsåbner Rengøringsmidler og
bioenzymprodukter Serviceaftaler

Håndtørrere Vandfri afløbs-lugtlukke
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LUGT- OG VANDFRI  
URINALER
- uden brug af spærrevæsker!

•  URIMAT er førende producent af vandfrie urinaler
•  Benyttes i førende lufthavne, biografer, hotel- og restaurantkæder over hele verden
•  Både miljømæssige fordele og besparelser med URIMAT 
•  I gennemsnit sparer hvert URIMAT urinal 150.000 liter dyrebart drikkevand hvert år
•  URIMAT urinaler belaster ikke spildevandsanlæg med unødvendige vandmængder,  
 som følge  af skyl i urinalet

FAKTA
•  Laveste førstegangsinvestering
•  URIMAT fås både i Polykarbonat, stål og porcelæn
•  Der må bruges vand til rengøringen
•  Ingen brug af spærrevæsker eller vandlåse
•  Laveste installationsomkostninger  
 – færre materialer, mindre arbejdsløn
•  Laveste driftsomkostninger – Intet vandforbrug,  
 minimale afløbsudgifter
•  Lave vedligeholdelses udgifter – udskift  
 MB-ACTIVE TRAP 2-4 gange årligt

HYGIEJNE
•  Berøringsfri løsninger
•  100% lugtfrit miljø 
•  Bakterie- og virusreduktion via udelukkelse af vand

MILJØ
•  Vandbesparelse på i gennemsnit  
 150.000 l. pr. urinal
•  Markant reduktion i brug af kemikalier
•  Energibesparelser på vandtilførsel  
 og udledning

 

ECO 
•  Polykarbonat
•  Vægt: 4,2 kg
•  Leveres inkl. 1 stk. 
 MB-ACTIVE TRAP
•  Installation både vertikalt og
  horisontalt til Ø50 mm afløb
•  VVS nr. 618120705

ECO PLUS
•  Polykarbonat
•  Vægt: 4,4 kg
•  Leveres inkl. 1 stk.  
 MB-ACTIVE TRAP
•  Installation både vertikalt og 
 horisontalt til Ø50 mm afløb
•  VVS nr. 18120706

ECO VIDEO
•  Polykarbonat
•  Vægt: 5,5 kg
•  Leveres inkl. 1 stk.  
 MB-ACTIVE TRAP
•  Installation både vertikalt og 
 horisontalt til Ø50 mm afløb
•  VVS nr. 618120708

COMPACT PLUS
•  Polykarbonat
•  Vægt: 3,5 kg
•  Leveres inkl. 1 stk.  
 MB-ACTIVE TRAP
•  Installation både vertikalt og 
 horisontalt til Ø50 mm afløb
•  VVS nr. 618120700

COMPACT VIDEO
•  Polykarbonat
•  Vægt: 4,5 kg
•  Leveres inkl. 1 stk.  
 MB-ACTIVE TRAP
•  Installation både vertikalt og 
 horisontalt til Ø50 mm afløb
•  VVS nr. 618120702

CERAMIC COMPACT
•  Porcelæn
•  Vægt: 12,5 kg
•  Leveres inkl. 1 stk.  
 MB-ACTIVE TRAP
•  Installation både vertikalt og 
 horisontalt til Ø50 mm afløb
•  VVS nr. 618120704

INOX STÅL
•  Rustfri stål
•  Vægt: 6 kg
•  Leveres inkl. 1 stk.  
 MB-ACTIVE TRAP
•  Installation både vertikalt og 
 horisontalt til Ø50 mm afløb
•  VVS nr. 618120719

PATENTET - MB-ACTIVE TRAP
MB-ActiveTrap er en patenteret løsning som er konstrueret til at lede 
urinen igennem indsatsen på en helt bestemt måde. Den specielle 
gennemstrømning af urinen sikrer et ensartet og konstant forbrug 
af den Bio-Aktive blok. Herved kontrolleres indsatsens lange levetid.
Den integrerede MB-ActiveCube forbedrer hygiejnen, reducerer urin-
sten og forebygger blokering af afløb pga. organisk affald fra urinen, 
som normalt ellers vil skabe aflejringer i afløbet.
Den vertikale membran teknologi garanterer at al ildelugt er fuld-
stændig isoleret fra afløbet. Endvidere sikrer den unikke membran at 
MB-ActiveTrap kan bruges både hvor der er negativt og positivt tryk 
i afløbsrørene. Det er umuligt for gasser fra kloakken at komme op  
igennem membranen.
- Holder til ca. 8.000 anvendelser! Skiftes når indikatoren viser rød 
(ca. 3-4 skift pr. år).
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URIMAT 
Water is life*.
URIMAT is a leading pro-

ducer of environmentally 

friendly products in the 

sanitary ware industry

*  Around 71% of the earth’s sur-
face is covered by water. But 
only 0.3% of all the water on 
the planet is available in streams, rivers and groundwater 
for potential use as drinking water.

URIMAT sets 
standards 
As a leading company for waterless sanitary 

technology, URIMAT is continually redefining 

the quality standard. Our constant striving for 

new solutions to protect that precious resource, 

water, have been endorsed over recent years by 

numerous renowned international environmen-

tal awards and certifications.
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UTILFREDS 
MED DET

 GAMLE SPÆRRE-
VÆSKESYSTEM FRA 

KONKURRENT?
- KONTAKT HOPE 
FOR LØSNING TIL 
EKSISTERENDE

URINALER
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TEKNISKE DATA
URINALER

FAKTA:

•  Gn.tilbagebetaling på  
 kun 18 mdr.
•  Tidløst design
•  Reduceret energi-        
•  Forbrug 750w-1850w
•  Vandopsamling (favorit)
•  Lydniveau kun 68db
•  Børsteløs motor
•  Nem rengøring
•  Tørretid 10 sekunder
•  Blåt ledlys med nedtællings  
 funktion (favorit)
•  Berøringsfri sensor
•  Semi hepa filter 

Mål Champion PRO (mm): 
H. 310 B. 300 D. 170

Mål Favorit (mm): 
H. 685 B. 330 D. 220

SPAR 70% på de løbende udgifter ved at 
skifte den konventionelle håndtørrer ud 
med FAVORIT eller CHAMPION.

SPAR 97,5% på at skifte de alm. 
papirhåndklæder ud med FAVORIT 
eller CHAMPION. Slip også for udgifter 
og dagligt besvær med opfyldning af 
papirholdere, rengøring og tømning af 
skraldespande og bevar et præsentabelt 
toilet.

URIMAT Favorit hvid

URIMAT Champion Pro stål URIMAT Champion Pro hvid

URIMAT HÅNDTØRRERE
CHAMPION OG FAVORIT

TILBEHØR
OG TILVALG

Ved at kombinere ny teknologi med en højtydende lav-energi turbine og høj hastighed på håndtørrerens luftudslip, 
opnår man én af markedets korteste tørretider, samtidig med at man opfylder enhver beslutningstagers ide om en 
miljøvenlig håndtørrer. En perfekt løsning i et tidløst design til toiletområder med mange besøgende og deraf en 
selvfølge med krav til kort tørretid og papirbesparelser.

URIMAT Inox fås i alle RAL farver 
på specialbestilling - ca. 4 ugers 
leveringstid

Eco, Ecoplus og Ecovideo*

Compactplus og Compactvideo* Ceramiccompact

Inox

 

 
 

URIMAT eco, ecoplus, ecoinfo, ecovideo

Installation Instruction
URIMAT Polycarbonate bowl (Dimensions in mm)
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Installation Instruction
URIMAT Polycarbonate bowl (Dimensions in mm)
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Installations Vejledning 
URIMAT® Porcelæns urinal (Dimensioner i mm) 

!

HOPE A/S  
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Inox Stål  Skillevæg i hvidCompact Plus black edition

* Bemærk! Kun ECOVIDEO kræver eltilsutning.

* Bemærk! Kun COMPACTVIDEO kræver eltilsutning.



Green Drain™ passer til traditionelle afløb og i nye moderne afløbsformer

Lugter dine afløb af kloak? 

er løsningen
Green Drain™G

Traditionelt 110 mm gulvafløb
Moderne 50 mm 

slimline gulvafløb

•  Private hjem
•  Virksomheder
•  Fabrikker
•  Skoler
•  Kontorbygninger
•  Hospitaler
•  Restauranter
•  Offentlige bygninger
•  Hoteller
•  Teknikrum og andre ”varme rum”
•  Ubenyttede bruse- og omklædnings- 
 rum i haller
•  Sommerhuse og kolonihavehuse 

GREEN DRAIN™ PASSER 
TIL GULVAFLØB FØLGENDE 
STEDER:

•  Nem installation og nem at placere
•  Øger indendørs luftkvalitet
•  Forringer ikke gennemstrøm-
 ningshastigheden
•  Modvirker spildevandsgennem-
 trængning 
•  Vandfri
•  Selvrensende
•  Stopper ikke til
•  Universal – kan anvendes i alle  
 typer gulvafløb
•  Forhindrer kloaklugt
•  Ingen blokeringer i afløb
•  Ingen udtørrede vandlåse
•  Påvirkes ikke af vakuum i afløbet
•  Fås i 5 forskellige størrelser

GREEN DRAIN™ 
FAKTA:GREEN DRAIN™  

Green Drain™ er en unik vandfri membran- 
lugtlukke, der tillader vand at flyde ned 
i afløbet og samtidig forhindrer gen-
nemtrængning af lugt, skadedyr og sund-
hedsfarlige gasser som eksempelvis Radon

HÅNDTØRRERE
- mindre el, bedre tørreresultat og 5 års garanti!

•  Gn.tilbagebetaling på kun 18 mdr
•  Cool design
•  Berøringsfri sensor
•  Reduceret energiforbrug      
•  Mulighed for Hepa filter
•  Nem rengøring

FAKTA:

TILBEHØR:

Tørretid på kun 10 sekunder. 
Ved at kombinere ny teknologi med 
en højtydende lavenergi turbine og høj 
hastighed på håndtørrerens luftudslip, 
opnår man én af markedets kort-
este tørretider, samtidig med at man 
opfylder ønsket om en miljøvenlig 
håndtørrer.

SPAR 80% på de løbende udgifter ved 
at skifte den konventionelle håndtørrer 
ud med en XLERATOR.

SPAR 95% på at skifte de alm. papir-
håndklæder ud med en XLERATOR.  
Slip også for udgifter og dagligt besvær 
med opfyldning af papirholdere, ren-
gøring og tømning af skraldespande og 
bevar et præsentabelt toilet. 

XLERATOR mål (mm): 
H. 322 B. 290 D. 170

XLERATOR WALLGUARD
XLERATOR WALLGUARD – har en 
MICROBAN Anti-Bakteriel overflade, 
og er specielt konstrueret til at passe 
under XLERATOR håndtørrere. Vand-
dråber sætter sig på WALLGUARD og 
beskytter samtidigt væggen.

WALLGUARD mål (mm): 
H. 800 B. 400

 XLERATOR sort

Custom-made Custom-made Custom-made

 XLERATOR graphit  XLERATOR børstet stål  XLERATOR hvid

•  Tørretid 10 sekunder
•  Rustfrit stål
•  Polymer plast
•  Reklame cover
•  Microban - anti-bakteriel vægbeskyttelse
•  Forbrug 500-1500W

FÅS I FEM 
FORSKELLIGE
STØRRELSER

Custom-made
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XLERATOR

HOPE A/S
Islandsvej 1
DK-7100 Vejle
Tel. +45 53 53 51 51 
www.ho-pe.eu

EAD 180020-00-0704
ETA-18/0536
DoP no. 1
Green Drain type:
GD 2-3-35-4-52018 Godkendelse

VA 2.47/20696



HOPE
BIO ENZYM PRODUKTER

Enviro-Solut ions . . . Cert i f iceret  Grøn Løsning

Distributør:
firma: HOPE I/S
adresse: Korskildeeng 5
område: Danmark 2670-Greve
tlf: +45 42 44 94 44  
mail: info@ho-pe.dk
web: www.ho-pe.dk
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Certif ied

Speciel formel til at eliminere dårlig lugt på toiletter.
Eliminerer den dårlige lugt fra urin og ekskrementer
ved kilden og efterlader en frisk ren duft. Anvendes på
regulær basis, eliminerer bakterie vækst og
tilbagevenden af dårlige lugte.

• En innovativ formel som binder sig sammen med  
de lugtforårsagende molekyler og neutraliserer 
lugten inden for få sekunder. Herefter starter 
mikroorganismerne deres arbejde ved at fjerne 
årsagen til lugten.

• Er designet til at virke som en effektiv lugtkontrol 
på badeværelser/toiletter/bruseområder og 
omklædningsrum.  

• Maskere ikke ildelugtende forhold, fjerner dem

100

BIO-AKTIV 
LUGT ELIMINATOR

TIL TOILETTER

• Har et ikke-gensmudsnings tensid hvilket 
gør ES100 velegnet til både hårde og bløde 
overflader. 

• Fortrænger ukendte, potentielt “patogene”
(sygdomsfremkaldende) bakterier med 
kendte og sunde mikro-organismer.

• WHMIS/OSHA Fritaget

BLANDINGSFORHOLD: 
KTB eller 1:3 i koldt vand, produktet skal ved opløsning
bruges helt op.

VEJLEDNING:
Manuel Spray - Efter rengøring med ES920, sprøjtes et
tyndt lag på vægge, gulve og omkring alle toiletter og
urinaler

OPBEVARING OG TRANSPORT:
Opbevares i et køligt rum: MÅ IKKE FRYSES!
eller udsættes for lange perioder i direkte sollys.
Holdbarhed er ca. 1 år fra indkøb hos producent

STØRRELSER:
1 Liter - KTB - Klar til brug
5.0 Liter - KTB - Klar til brug

NATURLIGT AFLEDTE VEDVARENDE RESSOURCER
Hvor muligt anvender vi kun naturligt baserede, 
vedvarende ressourcer, såsom korn, majsolie, 
palmekerneolie, kokosolie, rørsukker juice & glucose.

FORPAKNING
Hvor muligt er flasker og dunke produceret af
genbrugsplast. Pap og indpakning er produceret af
genbrugspapir.

LET BIONEDBRYDELIGT
(Nedbrydning af organisk indhold til karbon dioxid, vand
og andre harmløse stoffer. Hurtig bionedbrydelighed
reducerer påvirking af miljøet og fødekæden. Alle
organiske rengørings ingredienser i indholdet er let
nedbrydelige iht. OECD Test 301D.

MEGET LAV TOKSICITET
Akut Oral/Dermal produkt indtag/påførelse betragtes som
ikke-toksisk iht WHMIS regulativer.

SUNDHED OG SIKKERHED
INGEN ingredienser findes på nogle større
regulative lister. Produktet er ikke brandfarligt og
ikke ætsende, når fortyndet.

LAV AKVATISK TOKSICITET
Produktet overstiger godkendte akut toksisk standarder for
fisk, hvirvelløse og alger når brugt efter blandingsforhold.7

Certificeret Lugt Kontrol Additiv –
Alternativ CCD -115 

 

Bio-vedvarende

BIO-TEKNOLOGI

Enviro-Solutions® udvikler ved hjælp af ny teknologi, 
en overlegen linje af rengøringsløsninger som  giver dig 
betydelig og relevant merværdi, når det drejer sig om 
ydeevne, sikkerhed, sundhed og miljømæssige fordele.
Alle er dokumenterede fordele! 
Kontakt os og lad os finde det  ENVIRO-SOLUTIONS 
produkt der passer til jeres behov

BIO-AKTIV
LUGT ELIMINATOR
TIL TOILETTER

Speciel formel til at eliminere dårlig lugt på toiletter.
Eliminerer den dårlige lugt fra urin og ekskrementer
ved kilden og efterlader en frisk ren duft. Anvendes på
regulær basis, eliminerer bakterie vækst og tilbagevenden 
af dårlige lugte.

URIMAT  
MB-ACTIVE CUBE
3 KG SPAND MED 75 STK.
MB-Active Cube - Med mikrobiologisk enzymteknologi 
fjernes urinfedt og sæbe rester, og nedsætter opbygning 
af urinsten. Mikroorganismerne i MB-aktive Cube trænger 
ind i aflejringer og indkapslinger i afløbsrøret og nedbryder 
dem, så de skylles væk af urinen.

4 GODE GRUNDE
•  BIO Rengøringsmidler er bedre for miljøet og  
 helbredet, end de traditionelle rengøringsmidler og  
 lugt kontrol produkter, som indeholder kemikalier.
•  BIO Rengøringsmidler bruger højt specialiserede  
 mikroorganismer som producerer enzymer til at
 rengøre og kontrollere lugtgener, og derved fjernes  
 snavs og lugt som de traditionelle, kemiske  
 rengøringsmidler ikke kan klare.
•  BIO Rengørinsmidler arbejder videre for dig, og virker  
 derfor helt op til 80 timer efter påføring.
•  BIO Rengøringsmidler er med til at fortrænge
 ukendte og potentielt sygdoms fremkaldende  
 bakterier ved hjælp af sunde mikroorganismer,  
 og på den måde bidrager rengøringsmidlerne til en 
 bedre sundhed.

ES 100
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- NY INNOVATIV MILJØVENLIG AFLØBSÅBNER
TRÆT AF TILSTOPPEDE AFLØB?

GREEN GOBBLER 
- ET SIKKERT VALG! 

EFFEKTIV MOD:
• Fedt
• Hår
• Organisk materiale
• Papir
• Hårdt vand
• Sæberester
• Madolie
• Feminine 
   produkter

TOILETTER AFLØB VASKE BADEKAR

FREMTIDENS AFLØBSÅBNER 
-  Er 100% biologisk nedbrydelig og skader ikke 
 miljøet!

BEVAR DIN GODE SAMVITTIGHED... 
-  Brug den miljøvenlige og sikre afløbsåbner 
 – også til forebyggelse!

SIKKER FOR PLANETEN 
-  Miljøvenligt fordi det er biologisk nedbrydeligt.
- Fosfat-fri og indeholder INGEN flygtige 
 organiske forbindelser (VOC), olieopløsninger, 
 klor, fluor, ethoxylater, farvestoffer, syntetiske 
 duftstoffer, blegemiddel eller organiske 
 forbindelser.
- Ingen gift i afløbet.

Applications:
- urinals
- waterless urinals
- urinal trough 
- floor drains

The microbiological ActiveCube reduces 
significantly scale being deposited in the 

siphon and in the soil pipes.

Product performance: The URIMAT MB-ActiveCube is a microbiological odour and deposit killer. 
After the pipes got cleaned, the MB-ActiveCube significantly reduces the development of scale in the 
pipes and around the siphon.  The reduced risk that the pipes get blocked leads to substantial savings 
in routine maintenance.
Properties: With regular application, the microorganisms significantly reduce encrustations and soften 
scale deposits, keeping the siphon and the soil pipes free permanently. Unpleasant smells are simply 
broken down.
Contents: bacteria, block polymers, perfumes.
Environmental features: Not hazardous for humans or animals. Marine animals are not affected. 
Compatible with sewage treatment plants.

Do not use acidic cleaners or cleaners containing chlorine in addition to URIMAT MB-ActiveCube. For 
regular maintenance cleaning in sanitary installations, we recommend the use of URIMAT 
MB-ActiveCleaner, which also works microbiologically.
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Deposits and encrustations caused by hair, 
organic material, oils, fats etc.

When MB-ActiveCube are used regularly, siphon 
and soil pipes remain clean and free of unpleasant 
smells.
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...simply break them down and soften them up, will 
be washed away by urine.
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The microorganisms in the 
MB-ActiveCube penetrate the deposits and 
encrustations,..
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Content 75 piece

No. 80.204

3-STK. PAKKE 
 40-STK. SPAND
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VORES MISSION

“VI VIL HJÆLPE VORES KUNDER MED AT FÅ OG 
OPRETHOLDE TOILET FACILITETER SOM ER  

HYGIEJNISK RENE, LUGTFRIE OG PRÆSENTABLE.

DETTE GØRES VED AT TILBYDE MILJØVENLIGE, 
ENERGIBESPARENDE PRODUKTER OG  

SERVICEYDELSER, DER SAMTIDIG ØGER  
KUNDENS FOKUS PÅ KERNEFORRETNINGEN.”

VORES VISION

“VI VIL VÆRE ALLE VORES KUNDERS 
YNDLINGS LEVERANDØR”

SAMARBEJDSAFTALE
EN NY STANDARD INDEN FOR TOILETFACILITETER 
Lad HOPE hjælpe dig til at få og opretholde et rent  
og indbydende toiletmiljø. Fokusér på din kerneforretning.

De typiske kemikaliebaserede sundheds- og miljøskadelige 
rengøringsprodukter har kun en ringe effekt, da de angriber 
problemet forkert. 
Med HOPE bioteknologiske produkter, kan du nu bekæmpe alle 
lugtgener og få dine lokaler og toiletter til at dufte af absolut 
“ingenting”, nemt og effektivt. Udover en produktserie til 
bekæmpelse af næsten alle former for lugtgener, tilbyder vi tre 
forskellige samarbejdsaftaler, hvor hele ansvaret for den løbende 
bakteriebehandling med BIO-enzym produkter bliver vores. 

Vi hjælper til at finde det produkt og frekvens der passer til jeres 
behov, og herefter er der blot den almindelige daglige rengøring til 
at vedlige holde ind imellem vores behandlinger. 
I kan derfor helt uden bekymringer byde kunder velkommen, 
uden at bekymre jer om uhygiejniske toiletfaciliteter der 
skræmmer kunderne væk igen. Fokusér på din kerneforretning 
og lad HOPE om resten.

BEDRE RESULTAT MED MILJØVENLIGE 
RENGØRINGSPRODUKTER.

 TOTALSERVICE- 
 URINALER
• Grundrens af urinal
• Plastdele rengøres for aflejringer
• MB-Active Trap udskiftes med ny
• BIO-rens i urinalets afløb  
• BIO-lugtsanering omkring urinal
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 3D LUGTSANERING  
 AF TOILETRUM
• BIO-lugtsanering af vægge og gulve
•	BIO-lugtsanering	af	toiletkerner/WC
•	BIO-rens	i	alle	afløb
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 DEEP-CLEAN  
 NULSTILLING
• Dybderensning og behandling
  ›  Spray-påførsel af rengøring  
   overalt inkl. Sanitet
  ›		Damprens/højtryksspuling	 
   overalt med rent vand
  ›  Grundig opsugning af  
   ”gråt vand”
• BIO-lugtsanering af vægge  
 og gulve
•	BIO-lugtsanering	af	 
	 toiletkerner/WC
•	BIO-rens	i	alle	afløb	
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SERVICEPAKKER:

Nordisk Film Biografer – Palads Teatret

Thomas Øgard
Biografchef

Palads Teatret – Nordisk Film Biografer

”Med en million gæster om året 
har vi ekstra stort pres på vores 
toiletfaciliteter. Mit estimat er 
derfor, at vi nok nærmere sparer 
200.000 liter vand om året på 
hvert af vores 13 vandfrie urinaler. 

i stedet for de 150.000 som er 
producenten URIMATs officielle 
beregninger. Samtidig har vi in-
stalleret XLERATOR håndtørrere, 
der giver yderligere besparelser på 
papir og den tid, vi har brugt på 

håndtering af papirhåndklæderne. 
Alt i alt en god inve stering for os 
og miljøet.”

VI VALGTE HOPE FORDI...
Massiv besparelse på vandregningen



Ringsted Sportscenter Nordstrand Camping Post Nord

VI VALGTE HOPE FORDI...
“- vi har her på Nordstrand 
Camping tidligere altid haft 
store problemer med lugt fra 
vores vandfrie urinaler med 
spærrevæske.

I 2014 skiftede vi til URIMAT vandfrie 
urinaler, og er nu helt uden lugtgener 
og brug af spærrevæske. Ydermere har 
vi minimeret den årlige vedligeholdelse 
væsentligt.”

VI VALGTE HOPE FORDI...
“- hos Post Nord har vi haft 
store problemer med vandfri 
urinaler med spærrevæske og 
det resulterede i store lugtge-
ner. 

Så vi besluttede at indkøbe URIMAT uri-
naler til hele Post Nord, da de anvender 
en helt anden teknologi, og vi har nu 
erfaret at problemerne er løst fuldstæn-
digt. Medarbejdere og ledelse er
yderst tilfredse, og der er absolut ingen 
lugtgener tilbage.”

John Hansen
Teknisk Service-medarbejder

Ringsted Sportscenter 

Mogens Sønderkær  
Ejer af 

Nordstrand Camping

Bo Andersen
Teknisk Konsulent

Post Nord

Cinemaxx Biografer CPH - Copenhagen Airport TopDanmark

VI VALGTE HOPE FORDI...
“- HOPEs lugtsaneringspakke 
løste vores evindelige proble-
mer med kloak og urinlugt fra 
både urinaler og gulvafløb.

Vi fik monteret GREEN DRAIN lugtlukke 
i gulvafløbene og monteret URIMAT 
membranteknologi i vores urinaler.
Omgående herefter fornemmede vi en 
klar forskel og et totalt forbedret 
toiletmiljø uden lugt.”

VI VALGTE HOPE FORDI...
“- efter at have haft dårlige 
erfaringer med vandfri urinaler 
med spærrevæske fik vi i 2014 
URIMAT urinaler fra HOPE på 
prøve. 

Da prøveperioden var ovre var der ingen 
tvivl om forskellen på urinalerne, for 
alle lugtgener var borte. Ud over dette 
blev der sparet hvad der svarer til ét års 
mandetimer, samt indkøb af enorme 
mængder spærrevæsker. Reaktions-
tiden fra HOPE var spektakulær, da de 
formåede at montere mere end 200 
URIMAT urinaler i  hele lufthavnen, på 
kun 10 uger.

VI VALGTE HOPE FORDI...
“- TopDanmark har skiftet 
samtlige papirdispensere ud 
med 227 URIMAT håndtørrere 
model FAVORIT og CHAMPION.

Denne udskiftning har både være til gavn 
for økonomien og miljøet. Der blev årligt 
indkøbt 3,7 mio. papirhåndklæder, og 
udgiften på 400.000 kroner vil fremover 
blive sparet. Hertil bortfalder også arbej-
det med håndtering på lager, opfyldning 
af dispensere og hele affaldshåndtering-
en.”

Vanessa Pihl
Supervisor

Cinemaxx Biografer

Lars Jørgensen 
Technical Services

CPH - Copenhagen Airport

Martin Arildslund
Forvaltningschef

TopDanmark

VI VALGTE HOPE FORDI...
“- vi er gået over til XLERATOR 
håndtørrer frem for papir, fordi 
vi tidligere havde alt for store 
omkostninger forbundet  med 
indkøb af papir.

En ekstra gevinst er også færre til-
stoppede toiletter og papir på gulvene. 
Økonomisk er det langt mere rentabelt 
at anvende XLERATOR håndtørrere frem 
for papir.”
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