
FilterBioBox M

Extra HS-skivor

Installations- och användaranvisning
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BioBox M är ett reningssystem för det lilla 
IVLUKL[��:[HUKHYKHUVYKUPUNLU�pY�[PSSYpJRSPN�M�Y�
L[[�TPUKYL�MYP[PKZO\Z�LSSLY�LU�IHZ[\��

Vi erbjuder avloppslösningar som ökar bekvämlighe-
ten utan att riskera miljön. Produkterna är utvecklade 
ZWLJPÄR[�M�Y�MYP[PKZIVLUKL�VJO�KL�pY�Sp[[H�H[[�PUZ[HSSLYH�
och underhålla. BioBox M är även att rekommendera 
vid t.ex. bastubygge som ligger i känslig, sjönära 
natur. Stäm alltid av med din kommun innan du 
installerar din BioBox för att säkerställa deras krav på 
BDT-rening.

BioBox M renar 50 liter/timme eller 400 liter/dygn.

 FAKTA:

 -  Kapacitet: 50 l/tim - 400 l/dygn

 - Höjd: 630 mm

 - Bred: 600 mm

 - Längd: 600 mm

 - Vikt: 19 kg

 - Kapacitet: 400 l/dygn

 - Filtren lyfts upp och rengörs vid behov
  (en gång om året)

 - Filtren byts efter 10-15 år

HS infiltreringspaket för en bra spridning Biomodul för en ännu högre reningsgrad
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BDT-BEHOV

gråvattenrenare 
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VÅRA KUNDER SÄGER
”Kommunen var på oss om att vi var tvungna att göra  
något åt vårt gråvattenavlopp som gick ut i en stenkista. 
På Nordiska Trädgårdar fick vi kontakt med BioBox som  
kändes som den ultimata lösningen för oss.

Nu har vi installerat BioBoxen och kan konstatera att den 
fungerar bättre än väntat. Jag skakar av filtren i komposten 
på höstkanten, tar cirka 10 minuter, sen är det klart.”

Kaisa Ellala
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Fördelar med BIOBOX M

• Rengör BDT-vatten effektivt

• Filter som är lätta att rengöra

• Ingen el krävs

• Inga kemikalier

• 10-15 år mellan filterbyten

• Låga driftskostnader

• 10 års garanti

• Luktfri

• Testad av Valonia

• Miljövänlig

Lätt att hantera och underhålla

Restprodukten är komposterbar

Kräver ingen el

Kapacitet upp till 400 l/dygn

Lätt att hantera ochh underhålla

Restprodukten är komposteerbar

Kräver inngen el

Kapaciteet upp till 4000 l/dygnn
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Rekommenderatpris till konsument9.995:-inkl. moms & frakt till ÅF
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 Parallellkopplade BioBox M för att fördubbla kapaciteten
Sedd från sidan och ovanifrån med en fördelningsbrunn

)PV)V_�pY�LU�NYr]H[[LUYLUHYL�TLK�TrUNH�T�QSPNOL[LY�H[[�
\[�RH�VJO�HUWHZZH�\[PMYrU�KL�M�Y\[Zp[[UPUNHY�KP[[�O\ZOrSS�
och din tomt har. 

BioBox kan parallellkopplas för att fördubbla kapaciteten. 
I vissa fall krävs en slamavskiljare innan BioBoxen för att 
QpTUH�\[�Å�KL[��P�HUKYH�MHSS�L[[�HU[HS�)PVTVK\SLY�(se illustra-

tioner på vänstra sidan) för att efterpolera BDT-vattnet. 
I känsliga miljöer kan båda alternativen krävas.

Observera att avluftning behövs både innan BioBoxen och efter
(i början och slutet av biomodulerna), för att få en maximal venti-
lation som krävs för att mikroberna ska få en gynnsam miljö att 
växa till sig i.
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DISTRIBUTÖR
Cinderella Eco Sverige
Box 20216
161 02 Bromma

Besöksadress:
Ranhammarsvägen 28

Tel: +46 8 615 25 25
info@cinderellaeco.se
www.cinderellaeco.se

Svensk stugservice AB 08-20 40 75 svenskstugservice.se


