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Anlægget reducerer virksomhedens miljøaftryk. Din virksomhed

vil beskytte miljøet for kemi og udslip af farlige stoffer, reducere

uansvarligt forbrug af drikkevand, få et dejligt miljø i

vaskehallen,  og få en grønnere forretning og omdømme.

Opnå besparelse på: drikkevandsugifter, afledningsafgift på

spildevand, afgifter på tømning og inspektion af olieudskiller,

udgifter på afhenting af slam, blødgøring af vandet og udgifter

på kemi. Anlægget kan leases, så du får afkast fra dag 1.

Anlægget genbruger alt tilført procesvand 100% - der er ingen

afledning*. Hver gang opnås samme høje vandkvalitet, der er

lige så klart som drikkevand**. Anlæggets materialer sikrer en

lang levetid og fleksibilitet. Der skal ikke graves - anlægget

står oven på jord og kan flyttes efter behov.

Online service gør at vi kan hjælpe dig hurtigt og bidrage til en

problemfri drift af vaskehallen.  Med online  kundebrugerflade  

har du styr på vandforbruget og besparelser (vandforbrug,

afledning, sparet vand, friskvand, antal vaske), som du kan bruge

til at dokumentere reduktion af virksomhedens miljøaftryk over

for kommune eller dine kunder.

Spar mandetimer i din travle hverdag - der er ingen daglig

pasning. Anlægget renser sig selv og vandet skal aldrig skiftes.

Det kræver kun ca 15 minutter en gang om ugen/14 dag.

D I N E  F O R D E L E  

BÆREDYGTIG LØSNING

ØKONOMISK GEVINST

EFFEKTIV & OVERJORDISK

INTELLIGENT & DRIFTSIKKERT

INGEN DAGLIG VEDLIGEHOLD

* Der er lidt afledning i frostmåneder, hvor vandet i anlægget bliver fortyndet med regnvand (/friskvand) for at forbygger saltaflejringer på køretøjer.

** Det er ikke drikkevand - det må ikke drikkes.



Vi genbruger vand

i vaskehallen

En løsning der leverer den samme fantastiske vandkvalitet hver gang.

En grønnere profil der bidrager til opfyldning af 7 af FN's Verdensmål.

Brugervenligt  online serviceprogram, der sikrer hurtig hjælp og høj driftssikkerhed.

Dokumentation på vandforbrug, sparet friskvand, afledning mm. - og dermed hvordan  du

reducerer virksomhedens miljøaftryk.

Minimale driftsomkostninger

Økonomisk gevinst.

En glimrende mulighed for at markedsføre din  forretning  på dine bæredygtige tiltag (se

forslagene nedunder)

1 års garanti og mulighed for at tegne en servicekontrakt, der sikrer en problemfri drift af

anlægget.

"Jeg vil klart anbefale Cleantech Aqua til

andre, der gerne vil spare på drikkevandet.

Før vi fik rensningsanlægget, i vores vaskehal

i Aalborg, brugte vi 9.157m3 friskvand om

året, og efter det blev etableret bruger vi kun

458 m3 friskvand om året. Det vil sige, at vi på

de 9,5 år har sparet 87.000 m3 vand, hvilket

svarer til 2.987.000 kr., så anlægget er tjent

ind mange gange. Det har kørt upåklageligt

i 9,5 år og vi har haft kun et par mindre

reparationer. Der er ingen daglig pasning,

jeg renser kun en si hver fredag.”

- Mogens Carlsen, Bilmekaniker i Keolis

"Vi vasker mange lastbiler hver dag, og

derfor giver det rigtig god mening, at vi kan

få det beskidte vand renset og bruge det

igen og igen. Med rensningsanlægget opnår

vi både en grønnere profil ved at forbruge

mindre drikkevand samtidig med, at vi sparer

vi en del på vandregningen. På tre år har vi

sparet ca. 17.800 m3 drikkevand og 657.000

kr. Og så er det virkelig smart, at man med

deres online styringsprogram hele tiden kan

se, hvordan anlægget kører.”

- Preben Hansen, Direktør i Demstrup

Autotransport

KUNDEUDTALELSER

HVAD FÅR DU MED CLEANTECH AQUA A/S? 

Vi passer på
miljøet 

Design dit  anlæg!

DRIKKEVAND
VI SPARER

Skan QR koden for at læse om
hvordan vi spare på drikkevandet. DIN LOGO



Bil leder er  i l lustrat ive.  Kundens leverance afhænger af  indholdet i  det relevante t i lbud.  Cleantech Aqua A/S forbeholder s ig ret  t i l

ændringer .

ILLUSTRATIONER

Et overjordisk  vandrecirkuleringsanlæg  t i l  vaskehaller  ( t i l  venstre) ,  en overjordisk
regnvandstank  ( i  midten)  og en overjordisk sandfangstank  ( t i l  højre) .

Onl ine serviceprogram & kundebrugerflade øger  væsentl igt  anlæggets driftssikkerhed ,  minimere
nedetid  and reducere udgifter  t i l  service.  Ydermere,  det giver dig kontrol  over

driftsomkostningerne .  


