
Det beplantede filter 
- grøn og innovativ spildevandsrensning

Let at montere direkte i udgravningen.

VEND

Nyetableret beplantet filter i kar. 
Området reetableres, og der plantes Iris 
og tagrør i anlægget, som med tiden 
fylder arealet ud, og gør det kønt at se på. 

- Mål, LxBxH = 242 x 180 x 132 cm
- Strømforbrug: ca 45 kWh/person/år
- 4 m2 til 5 PE, opfylder SO krav
- kan suppleres med faskine eller fosforbrønd 

til P-krav.
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- Højt afløb gør det let at lede det rensede vand til 
faskine eller afløbsdræn.

- Velegnet til høj grundvandsstand.
- Håndterer variabel belastning op til 10PE i 

kortere perioder med spidsbelastninger
- Dansk produceret 

Beplantet filter smukt integreret i omgivelserne 

Hurtig montering

Enkelt og robust

Grøn profil

Fakta
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Krav Antal PE Areal Ærtesten 
Beplantet filter* 

Pris ekskl. moms                                Pris inkl. moms

O/SO 5 4 m2 6 m3 29.500 kr. 36.875 kr.

Det beplantede filter laves i alle størrelser. Kontakt Kilian Water ApS for beregning af større anlæg.

* Rotationsstøbt plastkar inkl. højderegulerings- og prøveudtagningsbrønd, planter, dræn, fordelerrør med 
spændfittings samt beluftningsudstyr.

- Kilian Water ApS samarbejder altid med en autoriseret kloakmester, som skal udarbejde samlet endeligt 
tilbud.

- Materialepakke er ekskl. installation og vaskede ærtesten, som kloakmester skal bestille i lokal grusgrav.
- Arbejdstid afregnes fra dør til dør efter forbrug med 400 kr./time ekskl. moms, miljøafgift, servicevogn og evt. 

broafgift/færge.
- Alle priser er ab lager Vrads, juli 2021. Der tages forbehold for trykfejl, prisændringer og udsolgte varer.

Prøv det nye kar!

Det beplantede filter 

- grøn og innovativ spildevandsrensning

Du kan bruge Kilian Water som sparringspartner igennem alle faser – både projektering, ansøgning, 
etablering og vedligehold.
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Det beplantede filter set i sammenhæng

Praktiske løfteøjer og spor til palleløfter/ 
gaffeltruck, gør karret let at håndtere.

Du får en grøn og moderne spildevandsrensning, som 
enkelt og effektivt renser til O/SO-krav. 
Tilføj en faskine eller fosfor-brønd, hvis også P-krav 
skal opfyldes. 
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