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Fördelar:
,��Smidig övergång  

till golvbeläggning

,Elegant utförande

,Enkelt och minimalt underhåll

,�Högre kvalitet, hygieniskt  
helhetsintryck

,För miljöer med höga hygien krav

,Tryggt för känsliga personer

Den hygieniska miljön 
på herrtoaletten  
,Inga urinpölar 
,Luktreducering
,�Ingen överföring  

av urin och bakterier

Hagåkersgatan 14C
SE-431 41 Mölndal

Telefon +46 (0) 10 383 30 30

info@mwi-vvs.se
www.mwi-vvs.se



Känsla av hygien  
på herrtoaletten

DropZONE i detalj ...

Galler skiva 
Rostfritt stål

Antibakteriell
Fleeceinsats

Uppsamlings kar
Plast (ABS)

Standard färger:
(Solid plast)               Antracit grå                      Ljusgrå                          Ljusbeige

Allt för länge har vi mötts av odören från herrtoaletterna. Detta 
beror inte alltid på att urinoaren är gammal. Du möter doften i de 
allra nyaste herrtoaletter, med skinande ytskikt och med de senaste 
urinoarer. Med eller utan spolning spelar ingen roll, det blir ändå 
droppar på golvet. Urinoarer med flugor som siktmärke i porslinet, 
drabbas också av missar och urinpölar. Av denna anledning har MWI 
tagit fram DropZone, Med DropZone får herrtoaletterna ett kar, som 
samlar upp det som inte hamnar i urinoaren

Projektera med DropZONE. För att skapa ett plant golv på 
herrtoaletten, rekommenderar vi att det planeras med installation av 
DropZONE redan inför byggnationen och då kan insatsen monteras 
tillsammans med golvmaterialet. Om detta inte sker, kan installation 
av DropZONE enkelt göras i efterhand. 
Inom publika lokaler och kommersiella fastigheter, med många 
besökare (Företagstoaletter, Restauranger, Sportstudior, Biografer 
etc.), kan DropZONE med fördel användas utan fleeceinsats. 
På herrtoaletten tar uppsamlingskaret upp det som spills vid sidan 
om urinoaren. Rengöring av dessa herrtoaletter sker regelbundet 
och utförs ofta med våt-/torrdammsugare, vilket gör det enkelt och 
snabbt att rengöra uppsamlingskaret. Gallret i rostfritt stål, är också 
enkelt att rengöra. 

,�Restauranger

,Kontor

,Offentliga institutioner, myndigheter 

�

,Sjukhus och vårdinrättningar

,Biografer

,Idrottsanläggningar
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