
Bespaar water, energie en geld!

milieuvriendelijker • mooier • frisser • slimmer 

ECO-Friendly and User Friendly smartly brought together

ECO FRIENDLY

Watervrije urinoirs



Milieuvriendelijk (water besparen)
Mr.Friendly is specialist op het gebied van prachtige watervrije urinoirs met bewezen techniek. 
Middels een slim en ver doorontwikkeld filter, garanderen we een fris ruikend urinoir, zonder  
het gebruik van een druppel drinkwater! Onze urinoirs worden wereldwijd geleverd en zijn  
reeds op vele duizenden locaties geïnstalleerd.

Met een watervrij Mr.Friendly urinoir wordt  
3,5 liter drinkwater per gebruik bespaard… 

Een Mr.Friendly urinoir heeft wanden die perfect 
zijn ontwikkeld om tegenaan te plassen. Hier-
door is er veel minder zichtbaar- en onzichtbaar 
gespetter. De gebruiker, het urinoir en de vloer 
blijven daardoor schoner.

Verduurzamen doe je NU!

…afhankelijk van het gebruik kan dat op lopen tot 
150.000 liter schoon drinkwater per urinoir per jaar! 

Slim filter
Het watervrije Mr.Friendly urinoir heeft een ge-
patenteerd- en uniek filter dat ver is door ontwik-
keld. Inmiddels is het filter zo perfect dat urine-
geuren uitgesloten zijn. In tegenstelling tot droge 
filters (zoals een membraan, ballon of slurfje), 
heeft het filter van Mr.Friendly een ingebouwd 
sifon. Dit is een garantie dat er nooit een open 
verbinding is met het riool. 

Het Mr.Friendly filter kent geen gelijke en is 
in het gebruik het meest voordelig. Gemid-
deld  genomen gaat het filter van een watervrij 

Een Mr Friendly watervrij unrinoir is frisser
Ons urinoir is frisser en heeft geen spoelrand. 
Juist onder een spoelrand zit vuil, urinesteen 
en kalk. Dit behoort nu tot het verleden! Een 
Mr.Friendly urinoir houd je makkelijk schoon! 
Doordat er niet gespoeld wordt, is er dus ook 
geen spoelnevel. Urine blijft netjes in het urinoir. 

Mr.Friendly  urinoir 8000 gebruiksmomenten 
mee! Dit betekent een besparing van bijna   
30.000 liter drinkwater! 



Mooi afgewerkte toiletruimtes (slim renoveren)
Wij gebruiken de laatste technieken voor wandafwerking in toiletruimtes. Waterdicht en erg sterk! 
Tegeltjes met veel voegen zijn niet handig in toiletruimtes. Toiletruimtes worden door ons  makkelijk 
en snel opgeknapt met speciale wandplaten. De enorme afmetingen van 3 x 1,2 meter maakt dat 
deze platen snel en makkelijk kunnen worden geplaatst. Ze zijn er in verschillende designs. De dikte 
is slechts 1,2 mm dus de bestaande wandafwerking kan blijven zitten. 

• Snelle renovatie. Slechts kort overlast. 
•   Prachtige afwerking en beschikbaar in 

 verschillende designs.
• Eigen ontwerp of afbeelding mogelijk.
•  Makkelijk nieuwe leidingen wegwerken in  

een verdiepte wand (geen hak en breekwerk).
•  Geen voegen, dus hygiënischer en makkelijker 

schoonmaken.
•  Inbouw van techniek zoals bijv. een display  

wordt eenvoudig.

Milieuvriendelijk en eenvoudig schoonmaken
Mr.Friendly is de exclusieve leverancier van 
de milieuvriendelijke EnzyForce schoonmaak- 
producten. Schoonhouden van toiletruimtes 
doen we met natuurlijke bacteriën, die zeer 
 effectief zijn in het verwijderen van veront-
reiniging, die  gebruikelijk aanwezig is in toilet-

Slim desinfecteren
Speciaal blauw licht dat in 2 frequenties wordt 
verspreid doodt bacteriën en virussen. Zonder 
agressieve middelen en zonder enige moeite. 
Slechts een zuinige led lamp aanzetten en het 
licht doet het werk. Dit blauwe licht werkt op een 
vergelijkbare manier als UV licht maar dan  zonder 
de nadelen. Dus veilig voor mens en dier en geen 
verkleuring of aantasting van materiaal. Het 
werk heel simpel: Als er niemand in de ruimte is, 
brandt het blauwe licht. Als er wel iemand is, is dit 
licht automatisch uitgeschakeld.

ruimtes (bijv. urine). Een van de voordelen van 
deze bacteriën is dat er minder water nodig is. 
Daarnaast is het benodigde water minder warm 
(slechts lauw). En omdat de  bacteriën het werk 
doen, wordt het schoon zonder schrobben!



Mr.Friendly B.V.
De Boomgaard 11-07 
1243 HV  ‘s-Graveland - Nederland

T +31 (0)88 39 29 260
info@mrfriendly.nl
www.mrfriendly.nl

Toiletruimtes bij instanties, verenigingen en bedrijven 
milieuvriendelijker, mooier, frisser en slimmer 

Bespaar water, energie en geld!

Verduurzamen doe je NU!


