Beplantet filter
med aktiv beluftning

Karret i genbrugsplast løftes på plads
i udgravningen.

På opfordring fra mange kloakmestre, har vi nu

Nyetableret beplantet filter i kar. Området
omkring karret reetableres, og der plantes
Iris og tagrør i anlægget, som med tiden
fylder arealet ud, og gør det kønt at se på.

udviklet en ny model af det beplantede filter med aktiv
beluftning, så det hurtigt og let kan graves ned og
monteres. Klar til brug. Karret er lavet af miljøvenligt
genbrugsplast, og leveres komplet med alle nødvendige
komponenter. Det skal blot fyldes op med ærtesten,
beplantes og tilsluttes.
Karret har en praktisk udformning med fast kant, som
forebygger at græs og ukrudt vokser ind i anlægget.

Prøv det nye kar!
Brug vores intro-rabat
og spar 2500 kr. !
Se bagsiden for yderligere information.

Fakta
-

Vægt: 175 kg
L x B x H = 3 x 1,5 x 1,25; areal: 4,5 m2
Strømforbrug: 45 kWh/person/år
5 PE, opfylder O/ SO krav, kan suppleres med
faskine eller fosforbrønd til P-krav

Kilian Water ApS.
Torupvej 4, Vrads
8654 Bryrup

- Højt afløb gør det let at lede det rensede vand til
faskine eller afløbsdræn
- Velegnet til høj grundvandsstand
- 100 % genbrugsplast –PE LD
- Dansk produceret
Tlf.: 7575 7901
E-mail: info@kilianwater.com
www.kilianwater.com
CVR.nr.: 29 32 57 07

Beplantet filter
med aktiv beluftning
Prøv det nye kar!
Fratræk 2.500 kr. inkl. moms fra prisen på SO-krav/ 4 m2.
Tilbuddet gælder frem til 31. juli 2019.

Plastkar inkl. højderegulerings- og
prøveudtagningsbrønd, planter,
dræn, fordelerrør med spændfittings
samt beluftningsudstyr.

Bundfældningstank med pumpe,
opføringsrør, dæksel, alarm og
udluftning.
Vælg mellem WaterCare eller
Uponor-tank.

Du får en grønt og moderne
spildevandsrensning, som enkelt og
effektivt renser til O/SO-krav.
Tilføj en faskine eller fosfor-brønd,
hvis også P skal opfyldes.

Krav

Antal PE

Anlægsstørrelse
(m2)

Ærtesten
(m3)

SO

5

4

6

41.900 kr.

52.375 kr.

Inklusiv

2500 kr.

Rabat:

39.900 kr.

49.875 kr.

5

3

5

37.300 kr.

46.625 kr.

O

Beplantet filter inkl. bundfældningstank med integreret
pumpe
Pris ekskl. moms
Pris inkl. moms

Det beplantede filter laves i alle størrelser. Kontakt Kilian Water ApS for beregning af større anlæg.
-

Kilian Water ApS samarbejder altid med en autoriseret kloakmester, som skal udarbejde samlet endeligt tilbud.
Materialepakke er ekskl. installation og vaskede ærtesten, som kloakmester skal bestille lokalt.
Arbejdstid afregnes fra dør til dør efter forbrug med 400 kr./time ekskl. moms, miljøafgift, servicevogn og evt. broafgift/færge.
Alle priser er ab lager, maj 2019. Der tages forbehold for trykfejl, prisændringer og udsolgte varer.
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