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KROS: NAJLEPSZY I NAJCZĘŚCIEJ UŻYWANY
PRZENOŚNY PISUAR NA ŚWIECIE
Pisuar Kros wykonany z tworzywa sztucznego (polietylenu) wyposażony jest w zintegrowany zbiornik o
pojemności 480 litrów (wystarczającej na użycie ponad
1500 razy). Waży tylko 85 kilogramów i, dzięki małemu
ciężarowi i zaawansowanemu wzornictwu może być z
łatwością przenoszony.
Jeden zestaw pisuarów Kros umożliwia jednoczesne
załatwianie potrzeby fizjologicznej 4 mężczyznom na
powierzchni poniżej 1,5 m² oraz, dzięki zastosowaniu
ścianek działowych, zachowanie prywatności.
Pisuary Kros można ustawiać w dowolnych miejscach,
wszędzie tam gdzie jest potrzeba zabezpieczenia
odpowiednich warunków sanitarnych. Pisuary Kros
są powszechnie stosowane jako pisuary przenośne.
Przede wszystkim, pisuary Kros można z łatwością
opróżniać za pomocą specjalistycznych samochodów
serwisujących kabiny przenośne, którymi dysponują
praktycznie wszystkie firmy zajmujące się wypożyczaniem toalet. Pisuary Kros można także montować na
stałe, dzięki wbudowanej opcji podłączenia do systemu
kanalizacji. Opcjonalnie montowane zawory upustowe
do usuwania zapachu umożliwiają użytkowanie pisuarów tak długo jak jest to wymagane bez nieprzyjemnego zapachu.
SPRAWDZONA KONCEPCJA
Koncepcja Kros została sprawdzona już na całym
świecie. W związku z tym, wiele władz samorządowych
wprowadziło obowiązek stosowania pisuarów Kros na
imprezach odbywających się na powietrzu. Ale także
pisuary Kros stosuje się często w centrach miast a
także na imprezach w pomieszczeniach, gdzie nie ma
dostatecznej liczby toalet.
Oryginalne pisuary Kros są produktem holenderskim.
Wszystkie firmy zajmujące się wypożyczaniem toalet w
Holandii dysponują w swoim programie wypożyczania
także pisuary. Podczas corocznych uroczystości z okazji Dnia Królowej w Amsterdamie dnia 30 kwietnia, nie
można po prostu ich nie zauważyć. Tego dnia na ulicach
centrum miasta znajduje się ich ponad 750!
ZAKRES ZASTOSOWAŃ
Pisuary Kros można stosować samodzielnie, jako niezależny produkt, a także są one doskonałym uzupełnieniem wszelkiego typu toalet.
Kolejki w toaletach są krótsze, obciążenie toalet mniejsze, a więc bardziej czyste, zwłaszcza te dla kobiet itp.
Produkty Kros zapewniają oszczędność czasu i pieniędzy, jeśli chodzi o opróżnianie i czyszczenie. Zwykłą
kabinę toaletową można użyć maksymalnie 250 razy, a
pisuary Kros nie mniej niż 1500 razy! Umożliwiają one 5
razy częstsze użycie, co także pozwala na utrzymanie
większej czystości kabin toaletowych.

HISTORIA
Twórcą projektu pisuaru Kros, który powstał na początku lat dziewięćdziesiątych, jest Joost Carlier. Od tego
czasu Kros stał się najlepszym i najczęściej stosowanym na świecie pisuarem ustawianym na terenach
imprez odbywających się na powietrzu i otrzymał prestiżową nagrodę „iF Seal for Good Industrial Design”
w dziedzinie wzornictwa przemysłowego przyznawaną
w Niemczech. Na przestrzeni lat, projekt ulegał modyfikacjom i od roku 2011 na rynku znajdują się 3 modele.
KROS 1 (produkcja i sprzedaż - Brazylia)
KROS 2	(produkcja i sprzedaż - Holandia i Południowa
Afryka)
KROS 3 (produkcja i sprzedaż - Holandia).
DORADZTWO
Więcej informacji zamieszczono na naszej witrynie, ale
także chętnie udzielamy porad dotyczących stosowania
pisuarów Kros telefonicznie oraz pocztą elektroniczną.
Oczywiście możliwe jest także osobiste spotkanie.
TRWAŁOŚĆ
Pisuary Kros są nie tylko praktyczne i estetycznie
zaprojektowane, ale także zapewniają wkład w ochronę
środowiska oraz tworzenie lepszego i przyjemniejszego
otoczenia.
Pisuary Kros są wykonane z polietylenu, materiału
wytrzymałego i w pełni podlegającemu recyklingowi.
Posiadają one celowo małą wagę w celu oszczędności paliwa. W pisuarach Kros zużywana jest znacznie
mniejsza ilość wody niż w konwencjonalnych pisuarach;
nie ma tu potrzeby spłukiwania co najmniej 6 litrami
wody.
Toalety publiczne są bardzo istotnym problemem, który
wiąże się z wieloma niedogodnościami. Zapach jest
szczególnie irytujący, ale mocz jest także szkodliwy
dla środowiska. Mocz spowodował już szkody warte
miliardy Euro. Powiedzenie, „gdy jedna owca beczy,
cała owczarnia chce pić” doskonale oddaje sytuację
załatwiania się w miejscach publicznych. Zapach moczu
odbierany jest jako zachęta dla innych osób załatwienia
się w miejscu publicznym. Kampanie organizowane na
rzecz walki z załatwianiem potrzeb fizjologicznych miejscach publicznych będą skuteczne wyłącznie wtedy,
gdy zapewni się inne możliwości.
ZALETY
- Oszczędność kosztów i większe zyski
- Możliwość ustawienia w dowolnym miejscu; możliwość
stosowania jako przenośny jak również częściowo
montowany na stałe
- Większa pojemność (możliwość użycia 1500 razy)
- Oszczędność miejsca: 4 pisuary w 1
- Łatwość przenoszenia
- Łatwość ustawiania za pomocą wózka, bez konieczności używania podnośnika
- Łatwość opróżniania i czyszczenia
- Neutralne wzornictwo: pasuje do wystroju każdej ulicy
(dostępne we wszystkich kolorach RAL)
- Trwałość
- Doskonałe rozwiązanie zapobiegające załatwianiu
potrzeb fizjologicznych w miejscach publicznychDoskonały sposób na oddzielną zbiórkę czystego
moczu
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PISUARY KROS MOŻNA STOSOWAĆ:
na koncertach muzyki pop, festiwalach, imprezach sportowych, dniach otwartych, imprezach rozrywkowych i przyjęciach,
paradach, targach, campingach, targowiskach, stacjach benzynowych, terenach piknikowych, w parkach, centrach handlowych, centrach miast, przystaniach, dzielnicach slumsów, podczas imprez takich jak olimpiada, Puchar Świata, Grand
Prix, na terenach kopalni, wesołych miasteczek, rodeo, festynów Oktoberfest, manewrów wojskowych itp.
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MOBILE URINAL UNIT
KOLORY I AKCESORIA

Pisuary Kros standardowo są dostępne w następujących kolorach:
• Szary (granitowy) • niebieski (RAL5010) • czerwony (RAL3020) • zielony (RAL6024) • żółty (RAL1003).
Prosimy pytać o możliwość wyboru (np. koloru Państwa firmy) z kolejnych 25 dodatkowych kolorów!
Dostępne jest również dodatkowe wyposażenie do pisuarów Kros.
Wszystkie dostępne opcje zamieszczono na naszej witrynie.

DANE TECHNICZNE
KROS 2
Wymiary: 1,08 x 1,08 x
2,02 m / Waga: 83 kg /
Pojemność: 400 litrów
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KROS 3
Wymiary 1,18 x 1,18 x
2,22 m / Waga: 85 kg /
Pojemność: 480 litrów

1

1	Podnoszenie za 4
stalowe uchwyty
2	Przepust (10 cm) na
rurę ssącą
3	Pisuar Kros
wykonany jest z
polietylenu o dużej
8
grubości i ma
pojemność 400
2
litrów.
4	Zintegrowana
3
podłoga paletowa
(108 x 108 cm)
9
z profilami do
mocowania na
5
wózkach widłowych /
6
4
paletowych
5	Najgłębszy punkt dla
optymalnego ssania
6	Złączka 1¼ ” wewnętrznie gwintowana do odpływu do
kanalizacji
7	Mocowanie blokujące na każdym rogu
8	Opcjonalnie zawór upustowy do usuwania zapachu
9	1 schodek dla osób niskich
10 4 stalowe uchwyty dla ułatwienia przenoszenia
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9

7

1	Podnoszenie
(pustego) za zaczep
oczkowy
2	Przepust (10 cm) na
rurę ssącą
3	Pisuar Kros
wykonany jest
z polietylenu o
grubości 6 mm i
2
7
ma pojemność 480
litrów.
3
4	Wzmocniona,
montowana
8
oddzielnie podłoga
6
paletowa (115 x
5
115 cm) z profilami
6
4
do mocowania na
wózkach widłowych
/ paletowych
5 Najgłębszy punkt dla optymalnego ssania
6 Złączka 1¼ ” wewnętrznie gwintowana do odpływu do kanalizacji
7 Opcjonalnie zawór do usuwania zapachu
8 1 schodek dla osób niskich
9 1 zintegrowany uchwyt dla ułatwienia przenoszenia
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