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Biolan Ekoasuminen Oy: 

Skaalautuva Kiertotalous-

konsepti

kompostorit

harmaavesi-
suodattimet ja 
pienpuhdistamot

aurinkoenergia-
järjestelmät

pakastavat ja kompos-
toivat kuivakäymälät
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• Korvaa umpisäiliön tarpeen (vesi-wc)

• Laadukas, tutkitusti turvallinen* ja hajuton käymälä

• Sähköllä ja kaasulla toimivat mallit

• Lopputuotteena pieni määrä tuhkaa

• Jopa 10-12 henkilön käyttöön

• Valmistettu yli 60.000 kpl

• 3 vuoden takuu

Mallit

• Cinderalla Classic

• Cinderella Comfort

• Cinderella Gas

• *Test fakta 2018

CINDERELLA -polttokäymälät
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Suomen suosituin kuivakäymälä!

• kiinteän jätteen tehokkaasti kompostoiva

• kompostoi myös talousbiojätettä

• suotonesteen talteenottava

• lämpöeristetty rakenne

• painovoimainen ilmanvaihto

• hajuton ja mukava käyttää

• helppo tyhjennys alaluukusta ulkokautta

• 20 vuoden runkotakuu (edellyttää tuotteen 
rekisteröimistä) 

• Lisävarusteena Biolan Suotis suotonesteen 
puhdistamiseen 

Biolan Kompostikäymäläeco
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• Pakastava käymälä 

• Ei vaadi, vettä, viemäriä tai tuuletusputkea

• Hajuton hygieeninen ja siisti käymälä

• Helposti siirrettävä käymälä

• Hyvä ratkaisu myös remonttikohteisiin 

• Käyttövalmis: Pistoke seinään ja virta päälle!

Käymäläjätteen käsittelyyn edullinen

BIOLAN MÖKKIKOMPOSTORI

Biolan Icelett
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Helppokäyttöinen erotteleva käymälä

• erottelee virtsan kiinteästä jätteestä jo 

istuinosassa

• suoraan lattiapinnan päälle asennettava

• tuuletusputki takaa huonetilan 

hajuttomuuden

• helppokäyttöinen kuivikkeen annostelija

• jätesäiliössä on kaksi erillistä sisäastiaa

Biolan Erotteleva Kuivikekäymälä
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Lattiatason päälle sijoitettava kuivakäymälä 

sisä- ja ulkokäyttöön.

• nesteen ja kiinteän jätteen erottelu 

istuinosassa

• helppo ja siisti käyttää

• ei tarvitse vettä eikä sähköä

• helppo asentaa

• kevyt tyhjentää

• Kanisteripaketti ja Tuuletusputkipaketti 

saatavana lisätarvikkeena

Biolan Simplett
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• lämpöeristämätön harmaavesisuodatin pesuvesille 

• (voidaan tarvittaessa eristää ja upottaa erilliseen laatikkoon)

• kapasiteetti 300 litraa/vrk/moduuli 

• kesäkäyttöön tai sisäasennukseen 

• asennetaan maan päälle tai osittain maahan upottaen 

• laajennettavissa painevesikohteisiin sopivaksi 

• kotimainen ja ekologinen suodatinmateriaali 

• Edullinen hankintahinta ja käyttökulut

Biolan Harmaavesisuodatin Light
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• puhdistamo vähäisille pesuvesille

• kapasiteetti 250 litraa vuorokaudessa

• asennetaan maan päälle

• kotimainen ja ekologinen suodatinmateriaali

• sopii myös talvikäyttöön

• tuote on toiminnaltaan vastaava kuin Biolan Saunasuodatin

• Lisävarusteena lämmityskaapeli

Biolan Harmaavesisuodatin Basic, Uutuus!
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• puhdistamo kaikille pesuvesille

• kapasiteetti 500 litraa vuorokaudessa  

• asennetaan maan päälle  

• matala (korkeus 70cm)

• kotimainen ja ekologinen 

suodatinmateriaali  

• sopii myös talvikäyttöön

• lisävarusteena lämmityskaapeli

Biolan Harmaavesisuodatin 70
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• puhdistamo kaikille pesuvesille

• kapasiteetti 500 litraa vuorokaudessa  

• asennetaan maan päälle  

• pieni tilan tarve 

• kotimainen ja ekologinen suodatinmateriaali  

• sopii myös talvikäyttöön

• lisävarusteena lämmityskaapeli

Biolan Harmaavesisuodatin 125
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• edullinen pumppauspaketti kaikille 

harmaavesisuodattimille 

• asennetaan maahan upotettuna

• pieni tilan tarve   

• sopii myös talvikäyttöön eristys huomioiden

• Toimitussisältö: pumppauskaivo, ajastin ja 

uppopumppu (saatavissa myös erikseen) 

Biolan Pumppauspaketti harmaavesisuodattimille
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• jatkuvatoiminen pienpuhdistamo

• kaikille kiinteistön jätevesille

• 1-6 henkilön talouden käyttöön

• biologis-kemiallinen käsittelyprosessi

• mukana myös näytteenottokaivo ja ankkurointi

• helppo asentaa

• takuu 5 vuotta

Biolan TRIO
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• Tekniikkapaketti hyväkuntoisten (3kpl) vanhojen 

betonikaivojen saneeraukseen

• kaikille kiinteistön jätevesille

• ympärivuotiseen käyttöön

• kaivojen koosta riippuen 1-7 henkilön talouden käyttöön

• biologis-kemiallinen käsittelyprosessi 

• edullinen hankintahinta, ei vaadi kaivuutöitä

• Hinta n. 2000€ 

• takuu 5 vuotta

Biolan Kaivopuhdistamo, uusi hintaluokka!
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Ole osa ratkaisua…

….älä ongelmaa



www.biolan.fi/ekoasuminen

KIITOS KUN OLETTE LUOMASSA 

VIHREÄMPÄÄ ASUMISTA


