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Ekologiset saniteettiratkaisut

320mm

Ecocap vedetön pisuaari
Ympäristöystävällinen ja tyylikäs ratkaisu,
joka ei kuluta vettä eikä sähköä. Mikrobipohjaisen filtteröinnin ansiosta pisuaari on
hygieeninen ja hajuton.

555mm

Ecocap soveltuu kaikkiin julkisiin
saniteettitiloihin. Perinteiset vettä
kuluttavat pisuaarit voidaan korvata
helposti ja nopeasti ympäristöystävällisillä
vedettömillä Ecocap pisuaareilla.

270mm

Ecocap pisuaarin hyötyjä

Yksi Ecocap
pisuaari säästää

100 000l
vettä vuodessa
(70 pisuaarikäyntiä / vrk).

•
•
•
•
•
•
•
•
•

Ei kuluta vettä eikä sähköä
Ympäristöystävällinen
Hygieeninen ja hajuton
Huoltovapautta*
Viemäriystävällinen
Parantaa yrityskuvaa
Helppo ja nopea asentaa
Helppo siivota ja ylläpitää
Säästö alkaa välittömästi

Ecocap:n hygieenisyys, hajuttomuus ja ekologisuus perustuvat
mikrobipohjaiseen reaktioon jossa hyvät ja luonnonmukaiset bakteerikannat (löytyy mm. maitotuotteista) hajottavat ja näin neutralisoivat ureassa esiintyvät bakteerit. Nämä aiheuttavat hajuhaittoja ja
keräävät kuona-aineita viemärin seinämille.

* Ecocap:n vaihtoväli n. 3000 käyttökertaa
(n.10 m³ vastaava vesimäärä)

Noin kolme litraa vettä päivittäisen siivouksen yhteydessä riittää
pitämään hyvät bakteerit työssään. Eli kuin pisteenä i:n päälle
bakteerit puhdistavat viemäriverkkoa syömällä sen reunoille kertynyttä virtsakiveä >> ei viemäritukoksia.
Ecocap on 100% biologinen ja koostumukseltaan luonnossa
hajoava tuote noudattaen ISO14000/14001 standardeja.

* Ecocap:n vaihtoväli n. 5000 käyttökertaa
(n.16 m³ vastaava vesimäärä)

Vaihto vedettömään Ecocap pisuaariin on taloudellista, säästää
ympäristöä ja parantaa saniteettitilojesi viihtyisyyttä.
Saneco Oy, Nuijamiestentie 3 C, 00400 Helsinki
Email: info@saneco.fi Puh. 09 6872 1100
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Leveys 300 mm

EcoDrier käsikuivaimet
Ympäristöystävällinen, hygieeninen ja tyylikäs ratkaisu vaativiinkin
saniteettitiloihin.
Suihkuilmavirtaan perustuva EcoDrier kuivaa kädet nopeasti,
tehokkaasti ja antiseptisesti. Suihkuvirtaus poistaa vesipisarat
kämmeniltä muutamassa sekunnissa. Kuivaajien 3-portainen
filtteröintijärjestelmä varmistaa käsien hygieenisen kuivaamisen.

Ecodrier säästää jopa 99 %
verrattuna paperipyyhkeisiin

Syvyys
190 mm

Sähkönsyöttö
takana

80 mm

Korkeus
650 mm

320 mm

EcoDrier säästää energiaa. 1800 watin suihkuilmamoottori lyhentää
kuivausaikaa sekunteihin. Tämä ja vähäinen sähkönkulutus ovat
avaintekijöitä saavutetuissa säästöissä. Voimme saavuttaa jopa 99 %:n
säästöt verrattuna paperipyyhkeiden käyttöön.
Myös paperipyyhkeiden ylläpitoon liittyvä telineiden täyttö jää pois,
puhumattakaan näihin liittyvistä kierrätyskysymyksistä.

350 mm
Lattiapinta

palkittu muotoilu
soveltuu vaativiinkin

saniteettitiloihin

EcoDrier light käsikuivain
pieneenkin tilaan
Teräksinen, ympäristöystävällinen,
hygieeninen ja tyylikäs ratkaisu
pieneenkin tilaan.
EcoDrier mitat:
korkeus:
320 mm
leveys:
295 mm
syvyys:
165 mm
Sähkönsyöttö/asennuskorko
1350 mm lattiapinnasta.

EcoDrier kuivaimen hyötyjä
•
•
•
•
•
•
•
•

Ei kuluja paperipyyhkeistä
Ympäristöystävällinen
Kuivausaika 7-10 sekuntia
Hygieeninen
Parantaa yrityskuvaa
Helppo ja nopea asentaa
Helppo siivota ja ylläpitää
Säästö alkaa välittömästi

Käsipyyhkeiden vaihto EcoDrier käsikuivaimeen on taloudellista, säästää
ympäristöä ja parantaa saniteettitilojesi viihtyisyyttä.
Saneco Oy, Nuijamiestentie 3 C, 00400 Helsinki
Email: info@saneco.fi Puh. 09 6872 1100
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