FAKTA
- Kapacitet: 75 l/tim 600 I/dygn
- Höjd: 750 mm

-

- Bredd: 710 mm

-

- Längd: 820 mm

(motsvarar 12 m i

- Vikt: 20 kg

2

- Kapacitet: 600 l/dygn

, rätt luftcirkulation, fuktighet

- Kapacitet kan ökas vid behov
- Förhöjningar 400 mm och 600 mm

behov kan kapaciteten utökas för att klara av större

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

hushåll. Stäm alltid av med din kommun innan du
installerar din BioBox för att säkerställa deras krav

- Filtren förnyas efter 10-15 år

på BDT-rening.
BioBox XL renar 75 liter/timme eller 600 liter/dygn.

Detta ing
går i priiset
BIO

BIOBOX
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BOX
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TAR HAND OM DINA
BDT-BEHOV

gråvattenrenare

BioBox XL

Installations- och användaranvisning

Filter

Tilläggsp
produk
kter

Förhöjning 600 mm

Biomodul för en ännu
ä nu högre reningsgrad
reni

HS infiltreringspaket för en bra spridning

Fördelar med BIOBOX XL
•

Rengör BDT-vatten effektivt

•

Filter som är lätta att rengöra

•

Ingen el krävs

•

Hög kapacitet

•

Inga kemikalier

•

10-15 år mellan filterbyten

•

Låga driftskostnader

•

10 års garanti

•

Luktfri

•

Testad av Valonia

•

Miljövänlig

Re
pris komme
till k nder
a
ons
ume t
nt
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BioBox XL – effe
ektiv
renin
ng, hög
g kapa
acitett
VÅRA ÅTERFÖRSÄLJARE SÄGER
”Jag har installerat ett 20-tal BioBoxar runt och omkring hela
Östergötland samt längs St:Annas skärgård där jag har en filial.
Produkten är ett utomordentligt bra alternativ till de stora
gråvattenrenarna som koster betydligt mer i både inköp och
installtion. Ett klockrent alternativ för det lilla fritidshuset
enligt mig som jobbat med BioBox i snart 4 år”

Lätt att hantera och
L
h underhålla

Restprodukten är komposte
erbar
komposterbar
K
ngen el
Kräver in
ingen

Peter Edman, Linköping
Kapacite
et upp till 60
00 l/dygn
Kapacitet
600

FAKTA
- Kapacitet: 125 l/tim 750 I/dygn
- Höjd: 750 mm
- Bredd: 710 mm
- Längd: 820 mm
- Vikt: 20 kg
- Kapacitet kan ökas vid behov

i BioBoxen. Stäm alltid av med din kommun innan

- Förhöjningar 600 mm

du installerar din BioBox för att säkerställa deras

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

krav på BDT-och gråvattenrening.

- Filtren förnyas efter 10-15 år

BioBox XL Plus renar 125 liter/timme eller
750 liter/dygn.

Detta ingår i priset
BIO

BIOBOX
BIOB
BOX
OX
TAR HAND OM DINA
BDT-BEHOV

gråvattenrenare

BioBox XL Plus

Installations- och användaranvisning

Filter

Tilläg
ggsprod
dukter

Förhöjning 600 mm

Biomodul för en ännu
ä nu högre reningsgrad
reni

HS infiltreringspaket för en bra spridning

Fördelar med BIOBOX XL PLUS
•

Rengör effektivt med hög kapacitet

•

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

Re
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a
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BioBoxx XL Plu
us – hög
gre
ka
apacite
et än XL
PRODUCENTEN SÄGER
”I snart 40 år har Raita Environment producerat och tagit
fram BDT-lösningar. BioBox en liten men väldigt potent gråvattenrenare som får mer och mer uppmärksamhet för varje
år. Kunden vill ha en kostnadseffektiv lösning som tillgodoser
de krav som kommunen ställer på BDT-rening, då är BioBox
en exemplarisk lösning”

Lätt att hantera och
L
h underhålla

Restprodukten är komposte
erbar
komposterbar
K
ngen el
Kräver in
ingen

Ilkka Raita, Raita Environment, Helsingfors
Kapacite
et upp till 75
50 l/dygn
n
Kapacitet
750

75

Avluftningsrör
för biomodulerna

710

130

460

750

75

BioBox XL med föhöjning
Sedd från sidan med
olika antal biomoduler

820
BioBox XL
Sedd ovanifrån med
olika antal biomoduler

Förhöjning
Krage om 60 cm
som kan kortas
till önskad längd

Gå in på:

by R A I TA E N V I R O N M E N T

för att hitta din närmaste återförsäljare.

Här kan du även ladda ner installations- och användaranvisningar.

DISTRIBUTÖR
Cinderella Eco Sverige
Box 20216
161 02 Bromma
Besöksadress:
Ranhammarsvägen 28
Tel: +46 8 615 25 25
info@cinderellaeco.se
www.cinderellaeco.se
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