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Пречиствателни станции Envi pur (BioCleaner®) за хотели и вилни
селища
ВИК, отопление, вентилация ,София - град, България

Описание
Envi pur са модерни пречиствателни съоръжения за отпадъчни води, чиято технология на
пречистване- BioCleaner® е основана на усъвършенстван аеробен биологичен процес, който е
разработен от чешки учени и патентован от чешката фирма Envi pur . Самата технология е
подлагана в лабораторни условия на сериозни изпитания и заслужено е получила сертификати за
качество на пречистената вода .
Технология BioCleaner® е доказала вече и в практиката своята уникалност и практичност.
Пречиствателните станции Envi pur с тази технология са най-предпочитаните съоръжения за
пречистване на битови отпадъчни води в цяла Европа, Америка и Азия. Фирмата производител има
вече представителства по целия свят. За България представител на фирма Envi pur е българската
Ейч Джи Енд Сонс, която вече 10 години е лидер на пазара. Ако посетите техният сайт: http://hg-

sons.com/ ?? ????? ?????????? ?? ?????????? ????? ??????? ? ?????????????.
Пречиствателните станции Envi pur с технология BioCleaner® са много подходящи при
строителство на хотели и вилни селища в извънградска среда и на места без централна канализация.
Освен, че технологията е с отлични показатели на пречистване и позволява заустване на
пречистената вода в реки и езера, при тези съоръжения не се добавят никакви консумативи,
компактни са (в един съд)и са изключително икономични.

Веднъж поставена пречиствателна станция Envi pur , решава кардинално проблема с
канализацията и не се налага непрекъсната поддръжка и изпомпване както при по-старите
технологии. Съоръженията са изработени от качествени материали, които са доказали своята
здравина и устойчивост във времето. Те са готов продукт и не се изисква допълнително проектиране,
а тъй като са модулни е възможно при допълнително пристрояване на вилно селище или в друг
обект, поставяне на още модули и допълване на системата .
Самият процес на пречистване се управлява от висококачествен компютаризиран управляващ модул,
който дава редица възможности за увеличаване и намаляване на пречистването в зависимост от
натовареността на обекта, който обслужва.
За повече информация и оферта:

:

http://hg-sons.com/kontakti.html
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Георгиев

Телефон

0886772566
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info@hg-sons.com

Адрес

Фирмата обслужва цяла България,София - град,
България - 1000
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