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Green Toilet LUX

Säiliö on helppo pitää puhtaana sillä sen voi tarvittaessa pestä
pienellä määrällä vettä. Apuna voi tarvittaessa käyttää myös
biohajoavaa pesuainetta.

on Suomessa suunniteltu ekologinen
kuivakäymälä, joka soveltuu erityisesti
sisätiloihin, niin kotona kuin loma-asunnollakin.

Käymälän huolto on myös nopeaa ja vaivatonta: käytössä
olevan säiliön täytyttyä uuden voi vaihtaa tilalle muutamassa
minuutissa ilman työkaluja. Huoltotyö on mukava tehdä
varsinaisen wc-tilan ulkopuolella. Täysinäinen säiliö saa
jäädä rauhassa kompostoitumaan loppuun, eikä raakaa
käymäläjätettä tarvitse käsitellä lainkaan. Valmis komposti
Green Toiletissa on erinomaista maanparannusainetta
käytettäväksi esimerkiksi omalla tontilla.

Ulkonäöltään ja mukavuuksiltaan Green Toilet Lux päihittää
jopa kotisi vesivessan ja sopii siten vaativaankin makuun.
Ympäristöarvoiltaan Green Toilet Lux on ylivertainen, sillä sitä
voidaan tarvittaessa käyttää täysin ilman sähköä ja vettä.
Green Toilet Lux -asennus koostuu varsinaisessa WC-tilassa
olevasta posliini-istuimesta ja sen alapuolella, joko talon alla tai
kellarissa olevasta Green Toilet kompostisäiliöstä. Istuimen ja
kompostisäiliön yhdistää on noin 20 cm leveä jätekuilu. Kuilua
pitkin kaikki käymäläjäte, paperit mukaan lukien, tippuvat Green
Toilet kompostisäiliöön. Kompostisäiliön kaksoispohja erottelee
ylimääräisen nesteen kompostista ja näin maatuminen pääsee
käyntiin jo käytön aikana.

Perhekäyttöön riittää useimmiten yksi tai kaksi vaihtosäiliötä.
Vaihtosäiliöitä voi hankkia lisää tarpeen mukaan.

MALLISTO:

Green Toilet Luxin käyttäminen on helppoa ja myös satunnaiset
käyttäjät osaavat asioida Green Toilet Luxissa ilman ohjeistusta.
Tuuletuksen ansiosta se on täysin hajuton eikä kompostisäiliöön
näy – mikä miellyttää vaativintakin käyttäjää.

Posliini- istuin:

Tuuletin:

•

•

•

Erotteleva

•

Ei-erotteleva

Kanavatuuletin
Tuulituuletin

Säiliöön lisätään kuiviketta käytön yhteydessä muutama
kauhallinen päivässä tai erillisenä huoltotoimenpiteenä noin puoli
ämpärillistä 1-2 kertaa viikossa.

HUOLTO:

KÄYTTÖ:
•

Moderni ja tyylikäs

•

Erittäin pitkä huoltoväli

•

100 % hajuton

•

•

Hygieeninen

Vaihtoastioilla rajaton
kapasiteetti

•

Käymäläjätöksiä ei näe

•

Ei rikkoutuvia osia

•

Helppo käyttää

•

Ei tarvitse sähköä

•

Vain vähäinen määrä
kuiviketta riittää

•

10v. runkotakuu
(kanavapuhaltimella 2v.)

•

Ekologinen & energiapihi

Green Toilet :
•
•
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120 litraa (L 60 x K 72 x S 60 cm)

330 litraa (L 66 x K 92 x S 82 cm)

Suotonesteen keräys:
•
•

Kanisteriin

Suodattimeen

