Βιολογικά Συστήματα Αποβλήτων
Ξεχάστε τα έξοδα συντήρησης βόθρων !!
Βοηθήστε την τσέπη σας και το περιβάλλον !!
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Πρωτοπόροι στην επεξεργασία
Αποβλήτων

Σ

Γιατί Compact Βιολογικός
Καθαρισμός νερούλυμάτων ROTOSEPTIC;

την Ελλάδα είναι εμφανές το πρόβλημα διαχείρισης των υγρών
αποβλήτων. Υπάρχει μόλυνση του υδροφόρου ορίζοντα, των  Είναι εύκολα μεταφερόμενες
και έχουν εύκολη τοποθέτηση
ακτών και γενικά επιβάρυνση περιβαλλοντική. Είναι ευθύνη όλων
υπέργεια
ή υπόγεια,
να συμβάλλουμε στη διατήρηση του περιβάλλοντος. Η EURASCO S.A.
 Έχουν πολυετή εγγύηση στη
συνεργάζεται απευθείας με τον κατασκευαστή της σειράς Compact
δεξαμενή και ελάχιστη
βιολογικών συστημάτων επεξεργασίας νερού-λυμάτων, με την
συντήρηση,
εμπορική ονομασία ROTOSEPTIC, απαραίτητων για την μονοκατοικία,  Λειτουργούν σε μόνιμη ή
το εξοχικό, για συγκροτήματα κατοικιών, καταστήματα, βιοτεχνίες ή
εποχιακή χρήση, δεν υπάρχει
βιομηχανίες τροφίμων, συσκευαστήρια κτλ. Το αποτέλεσμα που
εξάρτηση από άλλους,
επιτυγχάνουμε με τους Compact βιολογικούς επεξεργαστές είναι  Είναι αποτελεσματικές
 Οικολογικές,
διπλό:
 Ασφαλείς,
Α) Καθαρισμός των λυμάτων
 Οικονομικές,
Β) Νερό που μπορεί να χρησιμοποιηθεί για πότισμα.

Κατασκευάζονται από
Απαραίτητοι σε οικίες, καταστήματα, ξενοδοχεία, οικισμούς , Βιοτεχνίες
ελληνική εταιρεία με πολύ
επεξεργασίας τροφίμων, δήμους , καμπινγκ, μαρίνες !!

----- ΕΠΙΣΗΜΟΣ ΚΕΝΤΡΙΚΟΣ ΔΙΑΝΟΜΕΑΣ -----

μεγάλη εμπειρία στο χώρο.

Πίνακας Σηπτικών Μονάδων
Διαχείρισης Αποβλήτων
Μοντέλο Νο1
1-6
Άτομα

ΔΙΑΣΤΑΣΕΙΣ (Μ-Π-Υ) 2250x1200x1600
Ύψος καπακιού (mm) 400
ΣΥΝΟΛΙΚΟΣ ΟΓΚΟΣ 2.150 ΛΙΤΡΑ
ΠΡΩΤΟ ΜΕΡΟΣ 850 ΛΙΤΡΑ
ΔΕΥΤΕΡΟ ΜΕΡΟΣ 1.300 ΛΙΤΡΑ

τιμή :
3.000 €

Μοντέλο Νο2
7-9
Άτομα

ΔΙΑΣΤΑΣΕΙΣ (Μ-Π-Υ) 3030x1200x1600
Ύψος καπακιού (mm) 400
ΣΥΝΟΛΙΚΟΣ ΟΓΚΟΣ 2.900 ΛΙΤΡΑ
ΠΡΩΤΟ ΜΕΡΟΣ 1.400 ΛΙΤΡΑ
ΔΕΥΤΕΡΟ ΜΕΡΟΣ 1.500 ΛΙΤΡΑ

τιμή :
3.400 €

Μοντέλο Νο3
10-14
Άτομα

ΔΙΑΣΤΑΣΕΙΣ (Μ-Π-Υ) 3070x1400x1800
Ύψος καπακιού (mm) 500
ΣΥΝΟΛΙΚΟΣ ΟΓΚΟΣ 4.700 ΛΙΤΡΑ
ΠΡΩΤΟ ΜΕΡΟΣ 2.600 ΛΙΤΡΑ
ΔΕΥΤΕΡΟ ΜΕΡΟΣ 2.100 ΛΙΤΡΑ

τιμή :
4.400 €

Μοντέλο Νο4
15-22
Άτομα

ΔΙΑΣΤΑΣΕΙΣ (Μ-Π-Υ) 3500x1600x2000
Ύψος καπακιού (mm) 550
ΣΥΝΟΛΙΚΟΣ ΟΓΚΟΣ 6.200 ΛΙΤΡΑ
ΠΡΩΤΟ ΜΕΡΟΣ 3.450 ΛΙΤΡΑ
ΔΕΥΤΕΡΟ ΜΕΡΟΣ 2.750 ΛΙΤΡΑ

τιμή :
5.500 €

Μοντέλο Νο 6
40-50
Άτομα

ΔΙΑΣΤΑΣΕΙΣ (Μ-Π-Υ) 4200x2050x2500
Ύψος καπακιού (mm) 600
ΣΥΝΟΛΙΚΟΣ ΟΓΚΟΣ 14.000 ΛΙΤΡΑ
ΠΡΩΤΟ ΜΕΡΟΣ 7.780 ΛΙΤΡΑ
ΔΕΥΤΕΡΟ ΜΕΡΟΣ 6.220 ΛΙΤΡΑ

τιμή :
9.000 €

Στις τιμές ΔΕΝ ΠΕΡΙΛΑΜΒΑΝΕΤΑΙ Φ.Π.Α.

Η σειρά καλύπτεται και με ακόμα δύο μεγαλύτερα
μοντέλα :
 Νο7 16.000 lit ( 60 - 70 άτομα )
 No8 23.000 lit ( 90-100 άτομα )
Επιπλέον δυνατότητα επέκτασης μονάδων.
Οι σηπτικές μονάδες επεξεργασίας λειτουργούν
σύμφωνα με τις διατάξεις της πιο πρόσφατης
νομοθεσίας για την επεξεργασία υγρών
αποβλήτων :
(Κ.Υ.Α. 145116/02.02.11 – Φ.Ε.Κ. 354/ 08.03.11).
Εξοικονομεί σημαντικά ποσά από την κατάργηση
της εκκένωσης του βόθρου και από την
επαναχρησιμοποίηση του ανακυκλωμένου
νερού.
Π α ρ έ χο υ μ ε δ υ ν α τ ότ η τα , μ ε ε π ι πλ έ ο ν
επιβάρυνση, εγκατάσταση του συστήματος.
--------- Επικοινωνήστε μαζί μας.----------
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