
Naturen er ekspert i vandrensning, og derfor byg
ger vores løsninger på naturens egne renseprincip
per. Vi går efter enkelthed med minimum teknik og 
lavt strømforbrug. Du får derfor et robust anlæg 
med lang levetid.

Kan spildevandsrensning være smuk?
Det synes vi bestemt! Det beplantede filter giver 
dig mulighed for at designe dit helt eget ”spilde
vandsbed”, som smukt kan integreres i omgivelser
ne eller haven.

Langsigtet løsning
Vores grønne løsninger kører alle ”langt på literen”. 
Med strømforbrug og serviceudgifter helt i bund, 
minimerer du dine årlige udgifter til drift. 

Har du fået påbud om  
spildevandsrensning?
- så grib muligheden og vælg den naturlige løsning

www.kilianwater.com     

 ” Vi er glade for anlægget, og 
synes det er imponerende, at 
vandet kan renses så naturligt. 
Det passer også rigtig fint i 
vores have”. 
 
Helle og Knud, Gørlev

Beplantningen er tagrør og gul iris, som hører hjemme i den 
danske natur, og lever i en symbiose med vandrensende 
mikroorganismer.



– din naturlige samarbejdspartner siden 1997 www.kilianwater.com     

Sådan fungerer et beplantet filter
Det beplantede filter er en enkel kopi af naturens 
renseproces. I det nøje gennemtænkte design, spil
ler naturlige materialer og principper sammen med 
tilførslen af ilt, og gør det beplantede filter til et 
kæmpe ”boligområde” for en robust og mangfoldig 
mikroflora. Mikrofloraen sørger for at spildevandet 
renses effektivt for både næringsstoffer og pato
gene bakterier året rundt.

Et lille firma med store ressourcer
Kilian Water har Danmarks største ekspertise 
indenfor beplantede filteranlæg. Vi fejrer snart 25 
års jubilæum, og har etableret over 1000 anlæg i 
samarbejde med lokale kloakmestre i hele landet.

Kilian Water har udviklet en række designs af det 
beplantede filteranlæg. Det betyder, at du altid kan 
finde en god renseløsning, uanset hvilke spilde
vandsforhold du har.Kom godt i gang

Kontakt os og få en uforpligtende snak om 
dine spildevandsforhold, så vi sammen kan 
finde den optimale løsning.

info@kilianwater.com             
Tlf. 75 75 79 01
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Spildevand
1  Lufttilførsel
2 Indløb  
3  Jordvold
4  Fordelerrør
5  Prøveudtagning og 
 højdereguleringsbrønd
6  Udløb
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