EN SUND INVESTERING I MILJÖVÄNLIGT AVLOPP

ÅRS

15

GARANTI

ENSKILDA AVLOPP FÖR ALLA
BEHOV OCH STORLEKAR

VÄLJ RÄTT
ENSKILT AVLOPP

VÄLJ DITT ENSKILDA AVLOPP MED OMSORG
När man ser hur många enskilda avloppssystem det finns på marknaden
kan det kännas svårt att vara säker på att man gör rätt val. Därför är det
viktigt att börja planeringen i rätt ände. Det hjälper dig att välja den
produkt och process som passar bäst för ditt hushåll och dina personliga
behov.
Det är också viktigt att känna till att hållbarhet och funktion för ett enskilt avlopp
på lång sikt beror på 3 huvudkriterier :

EN PÅLITLIG
PRODUKT

EN KOMPETENT
INSTALLATÖR

MINIMALT MED
UNDERHÅLL

DITT PROJEKT FÖR NYTT AVLOPP

NÅGRA ENKLA STEG ATT FÖLJA
HUR MAN GÅR TILLVÄGA FÖR ATT SKAFFA ETT NYTT ENSKILT AVLOPP

FÖRE

EFTER
Kontakta din kommun för
information om de regler som
gäller där du bor.

Kontakta oss eller någon av
våra återförsäljare för ett
kostnadsfritt hembesök.

Få hjälp av återförsäljare att
välja rätt system.

Återförsäljaren hjälper dig
med nödvändiga dokument
till kommunen för
godkännande innan
installation påbörjas.

Driftsättningen av ditt
avloppssystem görs av
återförsäljaren.

När ditt avloppssystem har
installerats skickar
återförsäljaren in dokumentation
till kommunen för att verifiera
installationen.
Registrera din produkt så får du
kostnadsfri förlängning av
garantin.

OXYFIX, EN SUND INVESTERING

VAD ÄR OXYFIX® ?
Detta kompakta avloppssystem med fast bakteriekultur
behandlar ditt avloppsvatten med mikroorganismer
(bakterier). De upprättas på ett lätt och tåligt bakteriemedium
kallat Oxybee® som har en unik struktur. Den konsumerar
mikroföroreningar för att rena ditt avloppsvatten.
HÄR BEHANDLAS DITT VATTEN I 3 STEG:

1. SLAMAVSKILJNINGSSTEG
Vattnet genomgår en förbehandling, där
fast material avsätts som slam.

2. BIOLOGISKT STEG
Det är under det här steget som Oxybee®
stödjer bakterierna. Syre tillförs och fördelas
till små bubblor. Detta ger optimerad
möjlighet för bakterier att växa. Oxybee
täpps inte igen och behöver aldrig bytas.
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Systemet är anpassat för att klara förändringar i den volym
av avloppsvatten som ska behandlas.

3. KLARSTEG
Eventuella kvarvarande fasta partiklar
separeras och återförs till
slamavskiljningssteget.
Det renade vattnet leds till eventuell
efterbehandling alternativt till fosforfiltret
där fosfor fångas och bakterier filtreras bort.

FOSFORFILTER POLONITE®
Fosforfiltret av Polonite® adsorberar fosfor från avloppsvattnet och är
det sista steget i avloppsanläggningen. Här renas minst 90 procent
av fosforn i vattnet, vilket motsvarar hög skyddsnivå. När vatten leds
genom filtret suger filtermaterialet upp fosfor samtidigt som vattnet
hygieniseras en extra gång. Det här sker utan att fastighetsägaren
behöver hantera några kemikalier.

VARFÖR VÄLJA OXYFIX?
35.000

installerade produkter

15
år

ENKEL

BENOR

15 års

GARANTI
på tanken

att installera, använda och
underhålla

Se Oxyfix®videon

ENASTÅENDE KVALITÉ
Certifierad av

DISKRET

smälter in i miljön,
kompakt och luktfri

MODELLER
ARMERAD BETONGTANK (C-90): EXTRA STARK OCH TÅLIG!
Tanken till Oxyfix® C-90 är tillverkad i komprimerad
betong armerad med stålfibrer som speciellt tagits
fram av ingenjörerna vid Eloy Water.
Detta revolutionerande material garanterar
enastående hållbarhet och tålighet. Tanken är lätt att
transportera, hantera och installera (även i områden
som har högt grundvatten).
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POLYESTERTANK - ULTRALÄTT!
Oxyfix® LG-90 är tillverkad i förstärkt Polyester som gör
den extra stark och robust. Den är idealiskt för platser
som är svåra att komma åt: lättare och enklare att
hantera vid installation (endast 220 kg).

Aktivera din förlängda garanti
I samband med driftsättning fyll i produktens ID-kort och returnera det till Svensk Avloppsrening så får
du, kostnadsfritt:
10 + 5 års garanti på tanken
Luftpump 2 + 1 år
Du kan även registrera din Oxyfix® online på www.svenskavloppsrening.se, under fliken Oxyfix.

UNDERHÅLL SJÄLV DIN OXYFIX
En bra och trygg avloppslösning kombinerar tre element:
pålitlig produkt
kompetent installatör
minimalt med underhåll
För att driften ska vara effektiv och hållbar måste alla enskilda avlopp underhållas.
Jämfört med andra system på marknaden är underhållet för Oxyfix® snabbt och enkelt. Du kan lätt
sänka kostnaden genom att utföra det själv! Läs mer om detta på vår hemsida eller kontakta oss på
Svensk Avloppsrening.
Om du inte själv vill underhålla din Oxyfix® hjälper vi dig och föreslår ett underhåll som är lämpligt för
ditt system.

Varför krångla till det!
Kontakta Svensk Avloppsrening

VILKA ÄR ELOY WATER
Eloy Water är ett globalt företag som i över 50 år specialiserat sig på
behandling och återvinning av avloppsvatten. Alla produkter har
utvecklats och tillverkats för att dra nytta av exklusiva industriprocesser
som ligger i teknikens framkant.
I enlighet med sin tradition av hög kvalitet garanterar Eloy Water lokal
kunskap och närvaro tack vare sin svenska partner, Svensk
Avloppsrening. De hjälper dig med goda råd och effektiva lösningar
under ditt projekt.
Eloy Water garanterar kvalitetssupport under hela systemets livslängd.
Total spårbarhet, professionell och lyhörd service när du behöver det.

VILKA ÄR SVENSK AVLOPPSRENING AB

PANTONE
PMS 311C

Svensk Avloppsrening är ett miljöteknikföretag som hjälper alla med
enskilt avlopp d.v.s. de som inte är anslutna till det kommunala avloppet.
Svensk Avloppsrening som bolag bildades 2016 men har en historia under
annat företagsnamn sen flera år tillbaka. Vi är verksamma över hela landet
med egna representanter som återförsäljare.
Vår vision är att Svensk Avloppsrening ska vara ett självklart val vid köp
av nytt enskilt avlopp, byggt på kvalitet, passion och service.
Utifrån dina behov och förutsättningar hjälper vi dig att hitta den bästa
lösningen för just din fastighet!
Alla våra produkter är CE-märkta och klarar alla miljökrav.
Varmt välkommen att kontakta oss!

SVENSK AVLOPPSRENING AB
Åsögatan 122, 4tr
116 24 Stockholm

T. : 08-83 64 22
info@svarab.se

www.svenskavloppsrening.se
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