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4 vezes mais conveniente!



HISTÓRIA
O Kros foi desenvolvido por Joost Carlier no início dos 
anos noventa. Entretanto, o Kros passou a ser o melhor 
e mais utilizado urinol do mundo durante eventos exte-
riores, tendo sido galardoado com o “iF Seal for Good 
Industrial Design” - um importante prémio de creditação 
alemão a nível internacional na área do design indus-
trial. Com o passar dos anos, o Kros foi alvo de melho-
rias e desde 2011 existem 3 modelos no mercado.
KROS 1 (produção e vendas a partir do Brasil)
KROS 2  (produção e vendas a partir dos Países 

Baixos e África do Sul)
KROS 3  (produção e vendas a partir dos Países 

Baixos).

CONSULTA
Para mais informações, consulte o nosso website, 
embora estejamos sempre disponíveis para oferecer 
aconselhamento sobre o Kros por telefone ou correio 
eletrónico. Claro que, uma reunião no local em questão 
também é sempre uma opção. 

DURABILIDADE
O Kros não é apenas prático e apresenta um belo 
design, também oferece uma contribuição ativa para 
um ambiente mais limpo e um mundo melhor e mais 
apreciável. 
 
O Kros é feito à base de polietileno, um material durável 
e totalmente reciclável, sendo deliberadamente cons-
truído com pouco peso para poupar combustível. Cada 
Kros utiliza consideravelmente menos água compara-
tivamente a um urinol convencional; não é necessária 
uma descarga de água mínima de 6 litros.
 
Urinar em público é um problema grave que origina inú-
meras reclamações. O odor é particularmente irritante, 
mas a urina também afeta o ambiente. É um facto que 
a urina já causou vários danos no valor de biliões de 
euros a nível mundial. O velho ditado “onde urina um 
português, urinam dois ou três” é exatamente o que 
acontece quando se trata de urinar em público. O odor 
da urina é considerado um “convite” para que outros uri-
nem em público. São organizadas múltiplas campanhas 
para combater este flagelo, mas isso é apenas possível 
quando existem alternativas reais...
  
AS VANTAGENS
-  Poupança de custos e aumento de lucros
-  Pode ser colocado em qualquer lado; pode ser utiliza-

do como urinol móvel ou semipermanente
-  Maior capacidade (1500 vezes)
-  Poupança de espaço: 4 urinóis em 1
-  Fácil de transportar
-  Fácil de colocar sem empilhador, bastando utilizar um 

camião
-  Fácil de esvaziar e limpar
-  Design neutro: acomoda-se a qualquer espaço (pode 

ser fornecido em qualquer cor RAL)
-  Durabilidade
-  A solução perfeita para evitar o urinar em público
-  A ferramenta perfeita para a recolha de urina pura em 

separado

KROS: O PRIMEIRO E MAIS UTILIZADO URINOL 
MÓVEL NO MUNDO
Kros é um urinol fabricado à base de material sintético 
(polietileno) com um depósito integrado que suporta 
um valor máximo de 480 litros (mais de 1500 urinas). A 
unidade pesa apenas 85 quilos e pode ser facilmente 
manuseada graças ao seu reduzido peso e avançado 
design. 

Cada Kros permite que 4 homens possam urinar em 
simultâneo num espaço inferior a 1,5 m², havendo con-
tudo privacidade graças às paredes divisórias verticais. 

O Kros pode ser colocado em qualquer lado onde seja 
necessário existir um urinol eficaz. O Kros é normal-
mente utilizado como urinol móvel. Além disso, o Kros 
pode ser facilmente esvaziado através da utilização de 
um camião de serviço - um veículo que praticamente 
todas as empresas de aluguer de instalações sanitárias 
possuem. Contudo, o Kros também pode ser utilizado 
como urinol semipermanente graças à sua opção incor-
porada de ligação ao sistema público de esgotos. As 
válvulas de extração de odores opcionais asseguram 
que o Kros permaneça em utilização sempre que seja 
necessário sem emitir quaisquer odores desagradáveis.

CONCEITO COMPROVADO
Em todo o mundo, o Kros já é um conceito comprovado. 
Por conseguinte, muitas autarquias já tornaram o Kros 
num acessório obrigatório durante eventos em espaços 
livres. Mas o Kros é igualmente utilizado em centros 
urbanos de forma a evitar que as pessoas urinem em 
público ou em eventos dentro de portas sempre que a 
capacidade das instalações sanitárias seja insuficiente.

Originalmente, o Kros é produto neerlandês. Todas 
as empresas de aluguer de instalações sanitárias nos 
Países Baixos possuem vários nos seus programas de 
aluguer. Durante as celebrações do aniversário da rai-
nha em Amesterdão, que ocorre todos os anos a 30 de 
abril, não pode deixar de ver vários Kros. Encontram-
se espalhados mais de 750 deles no centro da cidade 
durante esse dia!

ÂMBITO DE APLICAÇÃO
O Kros pode ser utilizado como produto independente, 
mas também é um acessório perfeito para instalações 
sanitárias de todo o tipo.
As filas para as casas de banho tornam-se menos 
longas, a sobrecarga sobre as instalações sanitárias é 
menor e estas permanecem mais limpas, em particular 
para as senhoras, etc.
O Kros poupa imenso tempo e dinheiro no que diz 
respeito ao processo de esvaziamento e limpeza. Uma 
cabine sanitária normal pode ser utilizada, no máximo, 
250 vezes e um Kros nunca é utilizado menos de 1500 
vezes! Existe uma vantagem de 5 serviços com a van-
tagem adicional de que as cabines sanitárias permane-
cem mais limpas. 
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O KROS PODE SER UTILIZADO EM:
concertos musicais, festivais, eventos desportivos, dias de livre acesso por parte do público a empresas ou instituições, 
festividades e festas, locais de entretenimento, paradas, feiras, parques de campismo, mercados, estações de serviço, 
áreas de piquenique, parques, centros comerciais, centros urbanos, marinas, favelas, Jogos Olímpicos, Taças do Mundo, 
Grandes Prémios, estaleiros de minas, carnavais, rodeios, festas da cerveja, exercícios militares, etc. 
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CORES E ACESSÓRIOS
O Kros pode ser fornecido em modo standard nas seguintes cores:

• Cinzento (granito) • azul (RAL5010) • vermelho (RAL3020) • verde (RAL6024) • amarelo (RAL1003).
É possível encomendar em outras cores a partir de 25 unidades (a cor da sua empresa, por exemplo); consulte-nos 

para conhecer todas as possibilidades! Existem vários acessórios disponíveis para o Kros. 
Consulte o nosso website para verificar as opções existentes.

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
Dimensões: 1.08 x 1.08 
x 2.02 m/Peso: 83 kg/
Volume: 400 litros

 1  Pode ser elevado 
por 4 pontos de 
elevação em aço 
inoxidável/manípulos

 2  Passagem (10 cm) 
para tubo de sucção

 3  O Kros é fabricado 
com polietileno de 
6 mm de espessura 
e uma capacidade 
de 400 litros.

 4  Fundo de paletas 
integrado (108 x 108 
cm) com ranhuras 
elevadas para 
empilhador/camião

 5  Ponto mais fundo 
para máxima sucção

 6  Ponto de ligação 
roscado interior integrado de 1¼ ” para drenagem de esgotos

 7 Ponto de ancoragem bloqueável em cada canto
 8 Válvula de extração de odores opcional
 9 1 degrau mais alto para pessoas baixas
 10 4 manípulos em aço inoxidável para fácil manuseamento

KROS 3
Dimensões 1.18 x 1.18 
x 2.22 m/Peso: 85 kg/
Volume: 480 litros

1  Pode ser elevado 
(quando vazio) por 
um guincho

2  Passagem (10 cm) 
para tubo de sucção

3  O Kros é fabricado 
com polietileno de 6 
mm de espessura e 
uma capacidade de 
480 litros.

4  Fundo de paletas 
separadas 
reforçadas (115 
x 115 cm) com 
ranhuras elevadas 
para empilhador/
camião

5  Ponto mais fundo 
para máxima 
sucção

6  Ponto de ligação roscado interior integrado de 1¼ ” para 
drenagem de esgotos

7 Válvula de extração de odores opcional
8 1 degrau mais alto para pessoas baixas
9 1 manípulo integrado para fácil manuseamento

ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS


