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4 maal het gemak!



GESCHIEDENIS
De Kros is begin jaren ’90 ontwikkeld door Joost 
Carlier. Inmiddels is de Kros wereldwijd het beste en 
meest gebruikte urinoir tijdens buitenevenementen en 
is het urinoir bekroond met “iF Seal for Good Industrial 
Design”, een belangrijke Duitse onderscheiding met 
internationale erkenning op het gebied van industrieel 
ontwerp. In de loop der jaren is de Kros steeds verder 
geavanceerd en sinds 2011 zijn er 3 modellen op de 
markt.
KROS 1 (productie en verkoop vanuit Brazilie)
KROS 2  (productie en verkoop vanuit Nederland en
 Zuid-Afrika)
KROS 3 (productie en verkoop vanuit Nederland)

CONSULTANCY
Voor nadere informatie verwijzen wij u naar onze 
website, maar telefonisch en per e-mail zijn wij ook 
altijd bereid tot het geven van advies inzake de Kros. 
Vanzelfsprekend behoort een afspraak op locatie ook 
tot de mogelijkheden.

DUURZAAMHEID
De Kros is niet alleen praktisch en mooi vormgege ven, 
maar biedt tevens een actieve bijdrage aan een schoner 
milieu en een betere en fijnere leefomgeving. 
 
De Kros is vervaardigd uit polyethyleen, een duur  zaam 
en volledig recyclebaar materiaal en is bewust licht 
geconstrueerd om brandstof te besparen. Een Kros 
verbruikt aanzienlijk minder water dan een conventio-
neel urinoir, men hoeft immers niet door te spoelen met 
minimaal 6 liter water.
 
Wildplassen is een groot probleem, het levert veel 
klachten op. Vooral de stank irriteert, maar urine tast 
ook de omgeving aan. Wereldwijd heeft urine al voor 
miljarden euro’s schade aangericht. Het spreekwoord: 
‘’Als er 1 schaap over de dam is volgen er meer,’’ slaat 
bij wildplassen de spijker op zijn kop. De aanwezig-   
heid van urinestank wordt namelijk gezien als een 
‘uitnodiging’ voor andere wildplassers. Er worden veel 
acties gevoerd om het wildplassen te bestrijden, maar 
dat kan alleen als er ook daadwerkelijk alternatieven 
worden geboden…

DE VOORDELEN OP EEN RIJ
- Kostenbesparend en winstverhogend
-  Overal te plaatsen; als mobiel en als semi-permanent 

urinoir te gebruiken
- Grote capaciteit (1500 maal gebruik)
- Ruimtebesparend: 4 urinoirs in 1
- Gemakkelijk te transporteren
-  Gemakkelijk te plaatsen zonder heftruck met een 

steekwagen
- Gemakkelijk te ledigen en te reinigen
-  Neutraal ontwerp: past in elk straatbeeld (in elke RAL 

kleur leverbaar)
- Lange levensduur
- Dé oplossing om wildplassen te voorkomen
-  Een perfect middel om (pure) urine separaat in te 

zamelen

DE KROS: ’S WERELDS EERSTE EN MEEST 
GEBRUIKTE MOBIELE URINOIR
De Kros is een uit kunststof (polyethyleen) vervaardigd 
urinoir met een geïntegreerde tank van maximaal 480 
liter (meer dan 1500 plasbeurten). De unit weegt slechts 
85 kilo en is dankzij het geringe gewicht en de geavan-
ceerde vormgeving eenvoudig handelbaar. 

Elke Kros biedt 4 manspersonen tegelijkertijd de gele-
genheid om hun “kleine boodschap” te doen op nog 
geen 1,5 m2. Toch is er voldoende privacy dankzij de 
opstaande scheidingswanden. 

De Kros kan overal geplaatst worden waar behoefte 
is aan een effectief urinoir. Meestal wordt de Kros als 
mobiel urinoir gebruikt. De Kros is namelijk gemakkelijk 
te ledigen met een servicewagen, waarover praktisch 
elk toiletverhuurbedrijf beschikt. Maar... de Kros kan ook 
gebruikt worden als semi-permanent urinoir, dankzij de 
ingebouwde mogelijkheid tot aansluiting op de riolering. 
Optionele geurafsluiters zorgen ervoor dat de Kros zo 
lang als nodig dienst kan doen, zonder dat er verve-
lende geurtjes ontstaan.

BEWEZEN CONCEPT
Wereldwijd is de Kros reeds een bewezen concept. 
Veel gemeenten hebben de Kros dan ook verplicht 
gesteld bij buitenevenementen. Maar ook wordt de Kros 
 veelvuldig ingezet in stadscentra om het wildplassen 
tegen te gaan of tijdens indoor evenementen waar de 
toiletcapaciteit onvoldoende is.

Van origine is de Kros een Nederlands product. In 
Nederland heeft elk toiletverhuurbedrijf er wel een aan-
tal in het verhuurprogramma. Tijdens Koninginnedag in 
Amsterdam, elk jaar op 30 april, is het onmogelijk om 
de Kros te missen. Er staan dan namelijk meer dan 750 
stuks verspreid door de binnenstad!

TOEPASSINGSGEBIED
De Kros is te gebruiken als zelfstandig product, maar 
is tevens de perfecte aanvulling op welke toiletten dan 
ook.
De wachtrijen bij de toiletten worden korter, de toiletten 
worden minder belast en blijven schoner voor met name 
de dames etc...
De Kros bespaart veel tijd en geld op het gebied van de 
lediging en schoonmaak. Een reguliere toiletcabine kan 
maximaal 250 maal gebruikt worden en een Kros maar 
liefst 1500 maal! Een voordeel van 5 servicebeurten, 
met daarbij het voordeel dat de toiletcabines schoner 
blijven...
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DE KROS IS INZETBAAR BIJ:
Popconcerten, festivals, sportevenementen, open dagen, feesten en partijen, uitgaansgelegenheden, optochten, 
kermissen, campings, markten en braderieën, tankstations, picknickplaatsen, parken, winkelcentra, binnensteden, 
jachthavens, sloppenwijken, Olympische Spelen, World Cups, Grand Prix, mijnbouw, carnaval, rodeo’s, Oktoberfeesten, 
militaire oefeningen etc…
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KLEUREN EN ACCESSOIRES
De Kros is standaard leverbaar in onderstaande kleuren:

• Grijs (graniet) • Blauw (RAL5010) • Rood (RAL3020) • Groen (RAL6024) • Geel (RAL1003).
Vanaf 25 stuks zijn afwijkende kleuren mogelijk (bijvoorbeeld uw bedrijfskleur),

informeer naar de mogelijkheden! Voor de Kros zijn diverse accessoires beschikbaar. 
Kijk op onze website voor de mogelijkheden.

KROS INTERNATIONAL
P.O. Box 11 - 3360 AA Sliedrecht - The Netherlands
Tel. +31 (0)573 - 25 87 96 - Fax +31 (0)847 - 21 97 00

 info@krosinternational.com - www.krosinternational.com 
Kros International is a division of Patent7000 B.V.

KROS 2
Afmetingen: 
1,08x1,08x2,02 m
Gewicht: 83 kg
Inhoud: 400 L

 1  Hijsbaar middels 
4 rvs hijspunten / 
handgrepen

 2  Doorlaat (10 cm) 
voor zuigbuis 

 3  De Kros is van 6 
mm dik polyethyleen 
en heeft een inhoud 
van 400 liter

 4  Geïntegreerde 
palletbodem (108 
x 108 cm) met 
verhoogde sleuven 
voor heftruck / 
palletwagen

 5  Diepste punt voor 
optimaal leegzuigen

 6  1 ¼ ” geïntegreerde 
binnendraadse aansluitmogelijkheid voor rioolafvoer

 7  Afsluitbaar verankerings punt op elke hoek
 8  Optionele geurafsluiter
 9  1 hogere opstap voor kleinere mensen
 10  4 rvs handgrepen voor eenvoudige handling

KROS 3
Afmetingen:
1.18 x 1.18 x 2.22 m
Gewicht: 85 kg 
Inhoud: 480 L

1  Hijsbaar (leeg) 
middels hijsoog

2  Doorlaat (10 cm) 
voor zuigbuis 

3  De Kros is 
van 6 mm dik 
polyethyleen en 
heeft een inhoud 
van 480 liter

4  Versterkte separate 
palletbodem (118 
x 118 cm) met 
verhoogde sleuven 
voor heftruck / 
palletwagen

5  Diepste punt 
voor optimaal 
leegzuigen

6  1 ¼ ” geïntegreerde binnendraadse aansluitmogelijkheid voor 
rioolafvoer

7 Optionele geurafsluiter
8 1 hogere opstap voor kleinere mensen
9 1 geïntegreerde handgreep voor eenvoudige handling

TECHNISCHE SPECIFICATIES


