
Brez stroškov

Brez-elektrike

Popolnoma tiho

Brez vonjav

Majhen tloris

300 €

Kompaktna in brez-električna



BIOROCK®sistem, ki ustreza vsem vašim potrebam!

Električne
naprave
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       ✓	 							✗
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Kompaktno, majhna površina 

Brez vonjav 

Brez odvisnosti od pogojev tal 

Odporno na variabilne pogoje dotoka 

Proces čiščenja ne zahteva električne energije 

Dolgi intervali brez dotoka 

Brez mehanskih komponent: ni okvar 

Tiho delovanje        ✓	 							✗

med različnimi električnimi in rastlinskimi 
čistilnimi napravami.

Sedaj imamo 
BIOROCK®

popolnoma biološki, 
brez-električni proces čiščenja.

BIOROCK uporablja material z veliko površino, ki omogoča 
kolonizacijo s potrebnimi mikroorganizmi (bakterijami), 
kateri so bistveni za efektivno čiščenje gospodinjskih 
odpadnih voda.
BIOROCK medij je visoko odporen na razgradnjo in ostane 
zelo stabilen tudi v daljšem časovnem obdobju –  dokaz 
za to so 25 letne izkušnje. 

• Zelo stabilen anorganski material – za razliko od organskih 
medijev BIOROCK ne razpade.

• Za razliko od organskih medijev zahteva zelo malo vzdrževanja.

• Struktura in sestava omogočata neprimerljivo in unikatno čiščenje, 
ki odličnimi rezultati čiščenja. 

• Ekološki material, proizveden lokalno in ga je možno 100% reciklirati.

BIOROCK v primerjavi z običajnimi tehnologijami 
ponuja veliko bolj učinkovit in ekološki način 
čiščenja odpadnih voda, ki hkrati omogoča malo 
vzdrževanja in velike prihranke pri porabi energije. 

BIOROCK® medij:
BIOROCK®
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PRIMERJAVA

TRADICIONALNE ČISTILNE NAPRAVE
Rastlinske

naprave

  BIOROCK

GARANCIJA

          3
00 €

PRIHRANKA

    LETNO
 €

 €

Včasih 
ste morali izbirati ...



BIOROCK®, the system that meets all your needs!

Nizki stroški obratovanja
Ločen primarni usedalnik omogoča daljša  obdobja (3-4 
leta) med odstranjevanjem mulja in s tem zagotavlja 
dodatne prihranke.

Naravni proces čiščenja poteka tudi v obdobjih manjših 
dotokov v sistem
BIOROCK medij ima sposobnost  (sezonskega) delovanja tudi v  obdobjih 
daljše odsotnosti (do 6 mesecev). Pojdite na brezskrbne počitnice!

Zahteva malo vzdrževanja
BIOROCK nosilni material vsebuje mikroorganizme 
(bakterije), ki razgrajujejo umazanijo in s tem 
preprečujejo zamašitev. BIOROCK medij ima 10-letno 
garancijo.

Izpust prečiščene odpadne vode se 

lahko glede na lastnosti tal izvede 

podzemno (ponikovanje) ali v vodotok*

V kolikor je potrebno, se lahko 

prečiščena voda izpusti s pomočjo 

črpalnega seta.

BIOROCK® Media:

Uživajte v tišini - brez gibljivih delov 

Pred-filter zadrži trdne delce v primarnem 

usedalniku

Proces čiščenja ne zahteva električne energije in vodi 
do prihrankov
Kroženje zraka je doseženo z naravnim vlekom in je popolnoma tiho.
Brez mehanskih delov ali električnih komponent = ni porabe elektrike

BIOROCK® medij se ne zamaši
 V primeru težav pri izpustu se pojavi alarm

* odvisno od nacionalnih določb



300 €

300 €
BIOROCK

GARANCIJA

Pokličite nas

www.biorock.si

030 626 715

Unikatne prednosti:
Popolnoma tiho in brez vonjav

Odlični učinki čiščenja

Brezplačno prvo svetovanje

Namestitev nadzorovana s strani 
 ® certi�ciranih BIOROCK

strokovnjakov

* v primerjavi z običajnimi čistilnimi napravami

BIOROCK je od ustanovitve leta 
1988 postal vodilni na mednarodnem

tržišču kompaktnih čistilnih naprav.

BIOROCK sistemi so bili nameščeni
širom sveta. Dokazana učinkovitost

vodi do zaupanja, ki je osnova
našega uspeha.

BIOROCK® 
je najboljši sistem

za čiščenje odpadnih
voda.

LETNA
GARANCIJA

Brez stroškov električne energije
pri procesu čiščenja: Letni prihranki *:
od 50 - 100 € *

Dolgi intervali med praznjenji
primarnega usedalnika:
samo na 3-4 leta. Prihranki na leto:
do 200 € *

Minimalni stroški vzdrževanja in
popravil. Brez nagnjenj k napakam. 
Brez okvar zato ni potrebe po dragih
rezervnih delih.

Veliki prihranki zaradi
nizkih stroškov vzdrževanja
in obratovanja:

Prihranite do
300 € na leto *




