
Harmaavesipuhdistaja 

Biopuhdistaja puhdistaa WC-vesiä lukuun ottamatta kaikki 
jätevedet. Tarkasti suunnitellun ja patentoidun rakenteen ansiosta 
harmaat vedet puhdistetaan yhdessä säiliössä ilman 
saostussäiliöitä tai erillistä kenttää.
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Korkea puhdistustaso saavutetaan 

hapetuksella biomoduuleissa

Huippu puhdistustulokset,  

2011 ja 2013 tutkimukset 

todistavat varman toiminnan

Tulevan ja lähtevän viemärin 

korkeusero vain 5 cm 

Asennus vain muutamassa tunnissa, 

ei tarvitse kenttää peräänsä

Viimeistelty muotoilu, 

näkyviin jää vain tyylikäs kansi

Kestävä betoninen rakenne, ei 

tarvetta ankkuroinnille

Helppo huolto, ei kemikaaleja, 

vaihdettavia suodatinmateriaaleja 

tai maa-aineita 

Yksinkertainen toiminta, 

ainoastaan yksi puhallin (45W)

Pitkäikäinen hankinta. Valmistus 

laadukkaimmista materiaaleista 

Soveltuu myös talvikäyttöön 

omakotitaloihin tai kesämökeille

Tutkitusti parasta 

asiakastyytyväisyyttä:
96%
Asiakkaista
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4,3!
Lue lisää osoitteessa

www.vestelli .�
VESTELLIÄ MYÖS TUTTAVALLEEN!

(MAX 5,0)

Kokonais-
arvosana



Selkeä, yksinkertainen

  Jarmo Kekäläinen

       & toimiva!

NHL - toimitusjohtaja

Columbus Blue Jackets

NHL- seura Columbus Blue Jacketsin toimitusjohtaja, Jarmo 

Kekäläinen, valitsi loma-asunnolleen Biopuhdistajan.

Ilmapuhallin antaa

happea biomoduuleille.

Joustava asennus. Tulevan ja 

lähtevän viemärin korkeusero 

vain 5cm.

Kolmen osaston rakenne 

erottelee rasvat ja kiintoaineet 

tehokkaasti.

Vesi kiertää painovoimaisesti 

osastojen läpi. Ei riskiä tulvinnasta.

Biomoduulit puhdistavat 

harmaat vedet hapetuksessa. 

Puhdistettu vesi puretaan 

suoraan ojaan tai kivipesään.

Karkeasuodatin viimeistelee 

korkeimman puhdistustason.

Kestävä ratkaisu. Ei vaihdettavia 

suodatinmateriaaleja tai 

kemikaaleja.

Ainoat käyttö- ja huoltokustannukset ovat lietetyhjennys, sekä 
n. 4 €/kk sähköä kuluttava ilmapuhallin.

Harmaavesipuhdistajassa ei ole vaihdettavia suodatinmateriaaleja, 
kemikaaleja tai maa-aineita. Ilmapuhaltimen ilmasuodatin 
puhdistetaan vuosittain.

Biopuhdistaja tyhjennetään kerran vuodessa. Tyhjennys voidaan 
tehdä samalla kertaa umpisäiliön tyhjennyksen yhteydessä.

Käyttö ja huolto.
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Jätevesiliike Vestelli Oy  

Aleksanterinkatu 29 - 33100 Tampere 

010 232 7220

jatevesiliike@vestelli.�

www.vestelli.� 
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Mitoitus = 1-5 henkilöä (600 l/vrk)

Koko = Ø 1200 mm, h= 2200 mm

Paino = 1200 kg

Sähkö = 45 W - 230 V - 0,2 A
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Mitoitus = 1-10 henkilöä (1200 l/vrk)

Koko = Ø 1200 mm, h= 2700 mm

Paino = 1700 kg

Sähkö = 45 W - 230 V - 0,2 A

Katso asennusvideo osoitteesta www.vestelli.�

Valintaperusteena olivat korkea puhdistustaso, pieni 

tilantarve, nopea asennus ja helppohoitoisuus.


