


För rena 
vatten



GRÅVATTENRENARE

Vestelli Biorenare
Biorenaren renar alla typer av avloppsvatten,förutom WC-vat-
ten. Tack vare den genomtänkta och patenterade konstruktionen, 
renas gråvattnet i en behållare, utan varken sedimenteringstank 
eller separat markbädd. Installation av Biorenaren är ytterst lätt 
eftersom den endast tar upp en yta på 2 m2.

PÅLITLIG FUNKTION

Biorenaren gör en totalrening av allt grå-
vatten, den har varken utbytbara filterin-
gsmaterial, kemikalier eller andra jord-
material.

De enda bruks- och servicekostnaderna 
är slamtömning en gång per år samt en 
elförbrukning på ca 4 € /månad.



Vattnet rör sig med hjälp av
gravitation mellan kamrarna, 
ingen överflödesrisk.

Rymlig slamdel separe-
rar fett och fasta partik-
lar effektivt.

Luftpumpen förser
biomodulerna med syre.

99 % av organiskt material 
försvinner i biomodulerna, 
tack vare syresättning.

Det renade vattnet kan ledas di-
rekt till ett dike eller en stenkista.

Genomströmningsfiltret garante-
rar ett utmärkt reningsresultat.
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+ 5000
SÅLDA

PRODUKTER

96 %
AV KUNDER

REKOMMEDERAR



Robust betongstruktur,  
inget förankringsbehov.

Installationen tar endast några  
timmar, ingen markbädd behövs.

Lämpar sig även för vinterbruk  
för både småhus och fritidsvillor.

Långsiktig anskaffning. Tillverkning  
av mest högklassiga material.

Enkelt underhåll, inga kemikalier, utbytbara
filteringsmaterial eller jordmaterial.

Enkel funktion, endast en fläkt (45W)

In- och utloppets 
höjdskillnad endast 5 cm.

Snygg Design, endast  
det stiliga locket blir synligt.

Utmärkt reningsresultat uppnås
genom syresättning i biomodulerna.

Bästa resultat i opartiska tester.
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BIORENARENS EGENSKAPER



KONTAKTUPPGIFTER
ÅTERFÖRSÄLJARE

BIORENARE 3
Dimensionering = 750 l/d 
Storlek = Ø 1200 mm, h= 2200 mm 
Vikt = 1200 kg 
El = 45 W- 230 V- 0,2 A

BIORENARE 4
Dimensionering = 1200 l/d 
Storlek = Ø 1200mm, h= 2700 mm 
Vikt = 1700 kg 
El = 45W- 230V- 0,2A

ANTECKNINGAR

Vestelli Oy 
010 232 7220
info@vestelli.fi
www.vestelli.fi







