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BAD-DISK-TVÄTT
PRODUKTER FÖR RENING AV BDT-VATTEN  
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SVENSK 
GENERALAGENT



När kraven  
är som störst
I Sverige har vi stränga krav för utsläpp av renat avloppsvatten. På de platser där 
kraven är som störst fordras ibland särskilda åtgärder för att skydda närmiljön.  
Haco®s anläggningar för rening av bad-, disk och tvättvatten är särskilt framtagna för 
att ta hand om fraktionerat avloppsvatten från villor och fritidshus. 
 Haco®s unika konstruktion minimerar risken för att grundvattnet förorenas och den 
kompakta designen medför mycket begränsade ingrepp i trädgården. När anlägg-
ningens filtermaterial är mättat slamsugs tanken och återfylls med nytt material. Med 
en Haco®-anläggning ansluten till ditt hus bidrar du till en renare och säkrare närmiljö 
för både människor och djur.



Haco® Villa är en komplett BDT-anläggning för 
året-runt-bostäder. Kompakt design, flexibel placering 
och långa serviceintervall. I extremt känsliga miljöer 
där utsläpp av fekalier inte tillåts är Haco®s BDT-an-
läggningar ett mycket bra val. 
 Tack vare sin unika konstruktion kräver Haco®s 
anläggningar ingen markförlagd infiltration och inga 
grävarbeten behövs när filtermaterialet är mättat. Allt 
som krävs är slamsugning och återfyllning av nytt 

material. Normal bytesintervall för filtermaterialet är 
20 år. Tillsyn och rengöring av spraymunstycket sker 
1 gång per år, antingen av anläggningsägaren själv 
eller av servicetekniker.
 I kombination med en sluten tank från Curanor® 
blir standarden på boende och livsmiljö mycket hög. 
BDT-vattnet hanteras av Haco®-anläggningen och 
toalett vattnet samlas i den slutna tanken.

Slamavskiljare

Luftningsbrunn

Polertank

 HACO 

VILLA

HACO® VILLA GV-B1 GV-B2

Kapacitet 1 hus (5 pers), helår 2 hus (10 pers), helår

Slamavskiljare/pumpbrunn L 225 cm, Ø 120 cm, 130 kg H 180 cm, Ø 200 cm, 170 kg

Inspektionsbrunn H 175 cm, Ø 60 cm, 20 kg H 175 cm, Ø 60 cm, 20 kg

Filterkammare 1 H 180 cm, Ø 240 cm, 260 kg H 180 cm, Ø 240 cm, 260 kg

Filterkammare 2 - H 180 cm, Ø 240 cm, 260 kg

Pump 230 V, 450 W 230 V, 550 W

Larm (ljud, ljus) 230 V, 9 V 230 V, 9 V

Biofilter Filtralite 4-10 mm 0,8 m2 1,6 m2

Biofilter Filtralite 0,5-4 mm 3,0 m3 6,0 m3

ÅRET-RUNT-BRUK



Haco® Fritid Eco kombinerar Haco®s alla positiva egenskaper 
med möjligheten för anläggningsägaren att själv ta tillvara på 
slammet för lokal kompostering. Detta skapar maximalt obero-
ende och gör anläggningen lämplig på platser där det är svårt 
eller omöjligt att få slamsugning. Slammet samlas upp i en säck 
som lyfts ur slam avskiljaren. Kontroll och byte av slamsäck sker 
antingen av anläggningsägaren eller av servicetekniker.

Haco® Fritid Standard är framtagen för rening 
av BDT-vatten vid fritidsfastigheter som  
används en mindre del av året. Fritid Standard 
har samma uppbyggnad och egenskaper som 
Haco® Villa. I kombination med en sluten tank 
för toalettavloppet skapas en komplett anlägg-
ning för fritidshuset.

 HACO 

FRITID

Standard

Eco

HACO® FRITID STANDARD GV-H1 STANDARD GV-H2 ECO GV-H1
Kapacitet 1 stuga (6 pers), 3 mån 1-2 stugor (12 pers), 3 mån 1 stuga (6 pers), 3 mån

Slamavskiljare med pumpbrunn H 155 cm, Ø 120 cm, 80 kg H 225 cm, Ø 120 cm, 130 kg H 165 cm, Ø 100 cm, 80 kg

Inspektionsbrunn H 175 cm, Ø 60 cm, 20 kg H 175 cm, Ø 60 cm, 20 kg 120 liter, 5 kg

Filterkammare H 140 cm, Ø 160 cm, 160 kg H 140 cm, Ø 240 cm, 250 kg H 140 cm, Ø 160 cm, 130 kg

Pump 230 V, 450 W 230 V, 450 W 230 V, 450 W

Larm (ljud, ljus) 230 V, 9 V 230 V, 9 V 230 V, 9 V

Biofilter Filtralite 4-10 mm 0,4 m2 0,8 m2 0,4 m2

Biofilter Filtralite 0,5-4 mm 1,0 m3 2,0 m3 1,0 m3

FRITIDSHUS



SLUTEN TANK

Nedgrävbar tank för uppsamling av toalettavlopp.

Genom att kombinera Haco®s BDT-anläggning 
med en sluten tank säkras närmiljön helt och 
hållet från eventuella utsläpp av toalettvatten. 
 Curanor® Zero 3000 är en lågbyggd tank 
avsedd för nedgrävning. Tankens barnsäkra 
lock är det enda som syns ovan jord. I kombi-
nation med t.ex snålspolande toalett skapas ett 
komplett slutet avloppssytem. Kontakta oss för 
information och priser på toalettsystem lämpliga 
för sluten tank.

ZERO 3000

ZERO 3000

Volym 3 000 liter

Lock, diameter 60 cm (barnsäkert)

Längd 235 cm

Bredd 235 cm

Höjd 100 cm

CURANOR®

LÄMPLIG FÖR  
SNÅLSPOLANDE

TOALETT!



HITTA DIN NÄRMASTE ÅTERFÖRSÄLJARE PÅ 
WWW.BIOVAC.SE
Bra Miljöteknik är importör av Haco®s  och Biovac®s produkter i Sverige. Vi har 
åter försäljare i hela landet som kan hjälpa er hela vägen från inköp till entre-
prenad och installation av ert nya avlopp.

Besök www.biovac.se för att hitta din närmaste återförsäljare, eller kontakta 
oss för mer information om våra produkter!

Bra Miljöteknik / Kurödsvägen 9 / 451 55 Uddevalla

Telefon: 0522-13 000 / E-post: info@bramiljo.se  

www.bramiljo.se / www.biovac.se
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