
VISSTE DU ATT  

det nya skyddsfiltret Protection Filter innebär 
att vatten rinner undan säkert med effektiv filtrering 
genom kokosfilter.

tillverkas av fullt återvinningsbar polyeten och 
arbetar utan strömförsörjning med kokosfibrer som 
filtermaterial. Det helt organiska materialet är 100 % 
naturligt, kan återanvändas och lagrar avsevärda mängder 
CO2. Dessa egenskaper gör till den mest miljövänliga lös-
ningen som finns tillgänglig inom detta område. 

 är ett kompakt, lättinstallerat och användarvänligt 
koncept som säljs i hela världen, från polcirkeln 
til Indien. SBR-teknik (satsvis biologisk rening) 
"Tillverkad i Tyskland för hela världen".

vi återigen har revolutionerat branschen med 
innovativa koncept? 

Med de flata cisternerna NEO och NEOplus samt skydds-
filtret Protection Filter för säker avrinning.

Individuella storcisterner 
med platt utförande
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Ledande inom 
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vattenteknik –

PREMIER TECH AQUA.
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PREMIER TECH AQUA i världen

 1 347 medarbetare

 10 länder

 200 000 små reningsanläggningar i drift

 2 350 kommunala och kommersiella projekt
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Vår tanke 
Att hantera vatten på ett ansvarsfullt sätt även i små kretslopp är självklart för oss. Regnvattens- och 
avloppsanläggningar för privata användare har blivit standard. Även regnvattenhanteringen ökar i 
betydelse inom stadsplaneringen med anledning av klimat förändringarna. 

Internationell framgångssaga
Vi på PREMIER TECH AQUA i Tyskland har ägnat oss åt att arbeta 
med ansvarsfull vattenhantering i mer än 25 år och vi är stolta 
över att sätta vår prägel på den dagsaktuella tekniken 
med våra senaste produkter. Med hjälp av vårt kana-
densiska moderbolag blir decentraliserad vatten-
teknik med tysk kompetens en efterfrågad 
produkt i hela världen. 

Decenniers erfarenhet av decentraliserad avloppsvattenrening

• Effektiv SBR-reningsteknik (aktiverat slam)

• Biofiltreringsprocess

Professionella lösningar för nederbörd

• För privata hushåll med olika typer av cisterner på 1 500–20 000 l

• För industriell/kommersiell användning med NEOplus, den enda storcisternen i ett stycke och 
platt utförande på upp till 25 000 l, som kan utökas efter behov genom sammankoppling

• Alla cisterner tål personbils- eller lastbilstrafik, delvis möjliga att installera i grundvatten, 
tål att gå på i underhålls- och rengöringssyfte

Reningsanläggning 

• SBR-reningsteknik för 1-50 invånare 

• Finns som hel anläggning eller komplettering

• Mer än 125'000 nöjda användare

 Protection Filter 

• så att vatten kan rinna undan säkert med 
effektiv filtrering

• med utbytbart, organiskt filtermaterial (kokosfilter)

• skyddar din trädgård och mark

NEO, samlings- och slamgrop 
för avloppsvatten

• maximal stabilitet och mindre vikt

• enkel hantering vid transport och installation

• tillförlitligt skydd mot störande ämnen

REGNVATTENAVLOPPSVATTEN

Tillverkas i Mecklenburg-Vorpommern

 Behållarna tillverkas i en rotationsprocess

 Tillverkning av reningsteknik och speciallösningar

 Produktionskapacitet på 12 000 cisterner per år

kompletta anläggningar 
som kan användas för 
hus och trädgård

• enkel och snabb installation 
 tack vare grunt byggschakt

• bekväma lösningar för 
vattenuttag i trädgården

• tillförlitlig teknik för inomhusbehov 
(WC och tvättmaskin)

Regnvattenhantering på 1 500–20 000 l 

• Användning

• Lagring

• Avrinning

• Lagring

Qualität
Made in Germany
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