CONCLEAN GRAF GREY2CLEAN
Aktiv rening av BDT-vatten

smidig och lågbyggd
renar ditt BDT-vatten

Conclean Graf Grey2clean är en mycket lågbyggd produkt som aktivt renar BDT-vatten (bad, disk,
tvätt) för både permanent- och fritidsboende. Tanken är tillverkad av 100% återvunnen plast* vilket
gör miljön till en vinnare på fler sätt än vid själva användningen - för självklart uppfyller Conclean
Graf Grey2clean alla krav som idag ställs på enskilda avlopp i Sverige.
Reningen sker på en mycket liten yta i en miljövänlig och enkel process där behovet av underhåll
är minimalt. Conclean Graf Grey2clean fungerar som en slamavskiljare, där vattnet separeras från
fasta partiklar, samt en bioreaktor för syresättning av reningsprocessen. Det sker med hjälp av en
kompressor som är placerad i ett skåp ovan mark, allt för att slippa rörliga delar nere i tanken. Ingen
efterpolering behövs, vattnet kan ledas direkt till ett dike eller en stenkista.
Installationen är enkel. In- och utlopp ligger i samma nivå och eftersom tanken är lågbyggd passar
den perfekt i områden med mycket berg eller högt grundvatten.
Conclean Graf Grey2clean finns i tre storlekar och levereras med styrskåp, självrengörande filter och
teleskoplock. Locket ligger plant med gräsmattan och ger fri passage för exempelvis gräsklipparen.

LÄtt att transportera
Eftersom den är liten är den lätt att transportera.

Enkel att installera
Lågbyggd, vilket förenklar nedgrävning. Kan startas
upp inom 24 h.

Ingen efterpolering
Vattnet kan ledas direkt till ett dike eller en stenkista.

Hållbar
Inga rörliga delar i tanken som riskerar att gå sönder.
Tanken är tillverkad av 100% återvunnen plast*,
högdensitetspolyeten PE-HD som är skyddad
mot strålning.

Testad
Testad av PIA Gmbh och lever upp till alla krav som
idag ställs på enskilt avlopp i Sverige.

GARANTI
15 år på tanken. 2 år på tekniken (skåpet).
* Är du intresserad av att veta mer om vårt miljötänk i världsklass och hur ditt plastavfall blir till våra tankar, besök conclean.se
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Lågbyggd!

CONCLEAN GRAF GREY2CLEAN

1 hushåll

2 hushåll

3-4 hushåll

Art nr.

812

813

814

Volym (liter)

3000

5000

7500

Höjd (mm) Exkl. förhöjning*

1050

1315

1565

Bredd (mm)

2100

2300

2250

Längd (mm)

2450

2890

3600

Dim Ø inlopp och utlopp (mm)

110

110

110

Höjd inlopp (mm), VG

810

1075

1325

Art nr.

40077

Höjd utlopp (mm), VG

730

995

1245

Höjd (mm)

400

Manlucka Ø (mm)

600

600

600

Dim Ø (mm)

600

Vikt (kg)

180

250

380

Vikt (kg)

6,5

TILLVAL: FÖRHÖJNING

*förhöjning beställs separat

Tillval vid WC
Slutna tankar

Conclean har ett brett sortiment av slutna tankar i flera olika modeller och storlekar. Exempelvis finns det
lågbyggda modeller och de som tål att köras på och därför kan grävas ner vid garageuppfarter. De flesta av våra
tankar finns i storlekarna 1-5 kubik, men vi erbjuder även större modeller vid behov. En större tank ger längre
tömningsintervall, men kostnaden för tömning tredubblas om tanken är större än 6 kubik.

Conclean GRAF SLUTEN TANK
Finns i fyra storlekar

SLUTEN TANK 5 m³

SLUTEN TANK 3 m³

Lågbyggd

Lågbyggd
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Återförsäljare

Kontakt
Växel: 010-210 30 00
info@conclean.se
service@conclean.se
Huvudkontor
Conclean AB
Importgatan 48
602 28 Norrköping

www.conclean.se

Vi reserverar oss för ändringar i teknisk data samt ev. tryckfel.

Conclean

