
    

Pure Solution Aps – Lehmannsvej 3 – 7120 Vejle Ø 
www.PureSolution.dk – www.Smart-Inventar.dk -  info@puresolution.dk – tlf. 26164564 

 

 
 

 
      

  
  

 

   

 

 

 

  

ZeroFlush ®  - Vandfri urinaler 

Hygiejnisk – Simpel vedligeholdelse   

100 % lugtfri  - 100 % besparelse !  

Vandfri urinaler fra ZeroFlush™ er specielt udviklet til at gøre din arbejdsplads mere 

energivenlig og samtidig spare på ressourcerne med hensyn til rengøring og 

vedligeholdelse. ZeroFlush har et unikt system der gør det ekstremt nemt at 

vedligeholde og samtidig holder dine toiletfaciliteter indbydende og lugtfrie. 
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ZF – 201 – Ekstra høje kanter 

- H 622 x B 403 x D395 mm. 

- Slagfast porcelæn 

- Komplet klar til brug 

- Vælg den type indsats du ønsker  

(m. spærrevæske eller membran)   

 

ZF – 501 - Junior – Lille og kompakt 

- H: 500 - B: 338 - D: 327 mm.  

- Slagfast porcelæn 

- Komplet klar til brug 

- Vælg den type indsats du ønsker  

(m. spærrevæske eller membran)   

ZF – 301 – Rustfri stål  

- H: 595 mm. D: 393 mm. B: 393 mm. 

- Rustfri stål, til udsatte steder mht. hærværk.  

- Komplet klar til brug 

 

Modeller: 

 

 

 

  

Største indsats  
Flere besøg !  

 

 

... gennemsnitligt 15.000 besøg mellem 

vedligeholdelse… 

 

ZeroFlush’s indsats er ekstremt nem at skifte og smides ud 
efter brug – Ingen berøring eller special rensemidler.  

 

•  Den største indsats på markedet  

•  Gennemsnitligt 15.000 besøg mellem     

vedligeholdelse  

•  Fri for dårlig lugt  

•  Den nemmeste indsats på markedet at udskifte og 

vedligeholde   

•  Laveste omkostning i vedligehold    

•  Ingen udgift til vand   

•  Hurtigste tilbagebetalingstid   

•  Bio nedbrydeligt spærrevæske eller BioPur renseblok 

som holder dine rør rene og lugtfrie  

•  Zero Splash design  

•  Nem installation på nye og gamle afløb   

•  Hærværksikker og porefri porcelæn eller rustfri stål   
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To typer indsatse
Begge med optimal besparelse og minimal vedligehold 

ZeroFlush indsats med spærrevæske

Denne indsats er den traditionelle type til vandfri urinaler
den største på markedet hvilket forlænger intervallet mellem vedligehold 
betydeligt. ZeroFlush har ydermere en langt mere åben indsats som forhindrer 
tilstopning.  
 
Indsatsen fungerer ved, at en biologisk nedbrydelig spærrevæske ligger i toppen 
af indsatsen og spærrer af for afløbet så lugt undgås. Urin som er tungere end 
spærrevæsken kan løbe igennem spærrevæsken og transporteres ud i afløbet.
Ingen lugt – Ingen tilstopning – Intet vandforbrug 
 
Indsatsen skal skiftes efter ca. 15.000 besøg. Dette kan gøres på ca. 2 minutter 
og kan udføres af alle. I servicekittet er der alt du skal bruge og den gamle 
indsats smides væk så du undgår rensning, special
og hygiejnisk uden nogen kontakt med ur

ZeroFlush indsats med membran (uden spærrevæske)

Nyudviklet patenteret indsats med indbygget membran som automatisk 
åbner når urinalet benyttes og lukker igen
Ingen lugt – Ingen tilstopning – Intet vandforbrug 
 
Indsatsen og rørene i dine toiletfaciliteter bliver yderligere 
medfølgende blå BioPur blok som afgiver et effektivt og lugtfjernende 
rensemiddel hver gang urinalet benyttes.  
 
Indsatsen skal skiftes efter ca. 15.000 besøg eller omkring 6 måneder. Dette 
kan gøres på ca. 2 minutter og kan udføres af alle.
skal bruge og den gamle indsats smides væk så du undgår rensning, 
special-rengøring eller andet – nemt og hygiejnisk uden nogen kontakt med 
urinalet eller urin. Der medfølger 6 stk. BioPur blokke og det anbefales at 
man skifter dem ca. 1. gang om måneden. 
 
Denne type indsats er specielt fordelagtig på steder med risiko for affald i 
urinalet (skodder, tyggegummi m.m.). Da den ikke indeholder spærrevæske 
kan man nemt tage den op og skylle urinalet 
tilsætte ny spærrevæske.  
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typer indsatse - 
Begge med optimal besparelse og minimal vedligehold  

 

ZeroFlush indsats med spærrevæske 
 

indsats er den traditionelle type til vandfri urinaler. Dog har ZeroFlush 
den største på markedet hvilket forlænger intervallet mellem vedligehold 

ZeroFlush har ydermere en langt mere åben indsats som forhindrer 

Indsatsen fungerer ved, at en biologisk nedbrydelig spærrevæske ligger i toppen 
af indsatsen og spærrer af for afløbet så lugt undgås. Urin som er tungere end 
spærrevæsken kan løbe igennem spærrevæsken og transporteres ud i afløbet. 

vandforbrug   

s efter ca. 15.000 besøg. Dette kan gøres på ca. 2 minutter 
og kan udføres af alle. I servicekittet er der alt du skal bruge og den gamle 
indsats smides væk så du undgår rensning, special-rengøring eller andet – nemt 
og hygiejnisk uden nogen kontakt med urinalet eller urin.   

 

ZeroFlush indsats med membran (uden spærrevæske) 
 

Nyudviklet patenteret indsats med indbygget membran som automatisk 
åbner når urinalet benyttes og lukker igen bagefter så dårlig lugt holdes væk.  

vandforbrug    

Indsatsen og rørene i dine toiletfaciliteter bliver yderligere renset af den 
medfølgende blå BioPur blok som afgiver et effektivt og lugtfjernende 
rensemiddel hver gang urinalet benyttes.   

Indsatsen skal skiftes efter ca. 15.000 besøg eller omkring 6 måneder. Dette 
kan gøres på ca. 2 minutter og kan udføres af alle. I servicekittet er der alt du 
skal bruge og den gamle indsats smides væk så du undgår rensning, 

nemt og hygiejnisk uden nogen kontakt med 
urinalet eller urin. Der medfølger 6 stk. BioPur blokke og det anbefales at 

er dem ca. 1. gang om måneden.  

Denne type indsats er specielt fordelagtig på steder med risiko for affald i 
(skodder, tyggegummi m.m.). Da den ikke indeholder spærrevæske 

kan man nemt tage den op og skylle urinalet med vand uden at skulle 
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Rent drikkev

Vidste du, at mindre end 1% af jordens vand

drikkevand ? 

Tankevækkende, især når man tænker på, hvor meget rent drikkevand vi bruger 

dagligt på ting som ikke behøver rent drikkevand for at fungere. Millioner af 

mennesker verden over mangler dagligt rent vand. Vi kan gøre en forskel ved at 

begrænse forbruget af r

forbedre bundlinjen betydeligt ved at vælge et ZeroFlush vandfri urinal. 

 

Hvorfor skal man bruge vand til at skylle urin ud i afløbet ? 

Det skal man heller ikke ! Faktisk 

i vandholdige miljøer. Derfor endnu en grund til at vælge et vandfri urinal. 

beskytter du miljøet og din egen pengepung ved at undlade vand. 

 

 

Lugter det ikke når man ikke bruger vand ? 

Nej ! Ikke med 

indsats som spærrer 100 % af for afløbet og dermed ogs

Indsatsen findes i to versioner. 

1. Den traditionelle som bruger en speciel spærrevæske til at lukke af for afløbet. 

2. En nyudviklet version med en speciel membran som automatisk åbner når urin 

løber igennem og lukker 100 % tæt når u

 

Hvordan vedligeholder man ZeroFlush urinaler ? 

ZeroFlush har den største indsats på markedet og samtidig den mest simple som 

gør rengøring og vedligeholdelse meget nemt. Indsatsen skal gennemsnitlig

skiftes efter ca. 

tid til skift leveres et komplet kit som indeholder alt der skal bruges til at skifte. En 

udskiftning tager ca. 2 minutter pr. urinal og kan udføres af alle. Du kommer på intet 

tidspunkt i kontakt med urin d

special-rengøringsmidler behøves. 

Den simple konstruktion holder samtidig prisen nede på indsatsen. 
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Rent drikkevand – en begrænset ressource

Vidste du, at mindre end 1% af jordens vandbeholdning rent faktisk kan bruges til 

drikkevand ?  

Tankevækkende, især når man tænker på, hvor meget rent drikkevand vi bruger 

dagligt på ting som ikke behøver rent drikkevand for at fungere. Millioner af 

mennesker verden over mangler dagligt rent vand. Vi kan gøre en forskel ved at 

begrænse forbruget af rent vand. Samtidig bliver vand dyrere og dyrere og du kan 

forbedre bundlinjen betydeligt ved at vælge et ZeroFlush vandfri urinal. 

Hvorfor skal man bruge vand til at skylle urin ud i afløbet ? 

Det skal man heller ikke ! Faktisk trives bakterier (og dermed også dårlig lugt) bedre 

i vandholdige miljøer. Derfor endnu en grund til at vælge et vandfri urinal. 

beskytter du miljøet og din egen pengepung ved at undlade vand. 

Lugter det ikke når man ikke bruger vand ?  

Nej ! Ikke med ZeroFlush urinaler. Amerikanske ZeroFlush

indsats som spærrer 100 % af for afløbet og dermed ogs

Indsatsen findes i to versioner.  

1. Den traditionelle som bruger en speciel spærrevæske til at lukke af for afløbet. 

2. En nyudviklet version med en speciel membran som automatisk åbner når urin 

løber igennem og lukker 100 % tæt når urinalet ikke benyttes. 

Hvordan vedligeholder man ZeroFlush urinaler ?  

ZeroFlush har den største indsats på markedet og samtidig den mest simple som 

gør rengøring og vedligeholdelse meget nemt. Indsatsen skal gennemsnitlig

ca. 15.000 besøg. Det er den højeste frekvens på markedet. Når det er 

tid til skift leveres et komplet kit som indeholder alt der skal bruges til at skifte. En 

udskiftning tager ca. 2 minutter pr. urinal og kan udføres af alle. Du kommer på intet 

tidspunkt i kontakt med urin da men smider hele den gamle indsats væk. 

rengøringsmidler behøves.  

Den simple konstruktion holder samtidig prisen nede på indsatsen. 
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Tankevækkende, især når man tænker på, hvor meget rent drikkevand vi bruger 

dagligt på ting som ikke behøver rent drikkevand for at fungere. Millioner af 

mennesker verden over mangler dagligt rent vand. Vi kan gøre en forskel ved at 

Samtidig bliver vand dyrere og dyrere og du kan 

forbedre bundlinjen betydeligt ved at vælge et ZeroFlush vandfri urinal.  

Hvorfor skal man bruge vand til at skylle urin ud i afløbet ?  

trives bakterier (og dermed også dårlig lugt) bedre 

i vandholdige miljøer. Derfor endnu en grund til at vælge et vandfri urinal. Derudover 

beskytter du miljøet og din egen pengepung ved at undlade vand.  

urinaler. Amerikanske ZeroFlush har udviklet en speciel 

indsats som spærrer 100 % af for afløbet og dermed også den dårlige lugt. 

1. Den traditionelle som bruger en speciel spærrevæske til at lukke af for afløbet.  

2. En nyudviklet version med en speciel membran som automatisk åbner når urin 

rinalet ikke benyttes.  

ZeroFlush har den største indsats på markedet og samtidig den mest simple som 

gør rengøring og vedligeholdelse meget nemt. Indsatsen skal gennemsnitlig kun 

er den højeste frekvens på markedet. Når det er 

tid til skift leveres et komplet kit som indeholder alt der skal bruges til at skifte. En 

udskiftning tager ca. 2 minutter pr. urinal og kan udføres af alle. Du kommer på intet 

a men smider hele den gamle indsats væk. Ingen 

Den simple konstruktion holder samtidig prisen nede på indsatsen.  


