
Laadukas suomalainen AquaThor
AquaThor vedenpuhdistuslaite on suomalainen 
Cleantech-innovaatio.  Saat yhdellä laitteella 
poistettua vedestä kaikki epäpuhtaudet.  AquaThorin 
ominaisuuksia ovat tehokas vedentuotto 
yhdistettynä vähäiseen energian kulutukseen ja 
pieneen kokoon. 

Talousvettä kaikista luonnonvesistä 
Veteen liukenee helposti ympäristön epäpuhtaudet 
ja maaperän mineraalit. AquaThor puhdistuslaitteen 
avulla voi puhdistaa turvallista vettä mistä tahansa 
kaivosta ja luonnonvedestä. Laite poistaa vedestä 
mm. suolan, raudan, mangaanin, bakteerit, virukset ja 
lääkejäämät.

Huoleton käyttää 
Laite on helppo asentaa sekä uuteen että 
saneerauskohteeseen. Vähäinen huollontarve ja 
viiden vuoden takuu varmistavat huolettoman 
käytön. 

Säästät ympäristöä , aikaasi ja rahaa 
AquaThor vedenpuhdistuslaitteella saat käyttöösi 
pehmeää vettä. Pesuaineita kuluu tästä johtuen 
vähemmän ja voit unohtaa huuhteluaineet sekä 
kirkasteet. Pehmeä vesi ei muodosta kalkkisaostumia 
laitteisiin eikä käyttökohteisiin.  Näin säästät siis 
ympäristöä, aikaasi ja rahaa. 

Puhtaan veden lähde

Kaikista kaivo- ja luonnonvesistä 
turvallista juomakelpoista vettä 
kotiin, mökille tai mihin 
talousvettä tarvitsetkin.

TAKUU

2-VUOTTA

AquaThor 200

•	 Vedentuotto 100 l/h
•	 Energiankulutus vain n. 0,5  kwh/100 l
•	 Takuu 2 vuotta
•	 Kompakti koko: 50 cm x 75 cm x 85 cm
•	 Helppo sijoittaa
•	 Puhdistaa vedestä kaikki epäpuhtaudet
•	 Suomalainen innovaatio
•	 Edullinen hankintahinta
•	 Vähäinen huollontarve

biolan.fi/ekoasuminen
Matti Hakala   0500 621 574  
Juha Heikkinen 0400 700 503

AquaThorit toimittaa:

50 cm

85 cm

75 cm

Saatavilla suuremmat laitteet: 
•	 AquaThor 310
•	 AquaThor 1000



Jälleenmyynti, asennus ja huolto: Biolan Ekomestarit  
Huolettoman käytön takaa laaja Ekomestarien verkosto. Myynti, asennus ja  huolto ovat siis 
puhelinsoiton päässä.  Katso lähin Ekomestarisi: biolan.fi/ekomestarit

Matti Hakala   0400 621 574  
Juha Heikkinen 0400 700 503

biolan.fi/ekoasuminen

Tehokas vedentuotto jopa yhden 250 W aurinkopaneelin tuottamalla energialla
AquaThor puhdistaa vettä noin 100 l tunnissa*. Laite tuottaa hyvää talousvettä kotitaloutesi 
tarpeisiin.  Saat kompaktilla kokonaisuudella poistettua vedestä kaikki epäpuhtaudet jopa 
ilman sähköverkkoa aurinkoenergian avulla.  

TESTITULOS  14-2734 -2014
Merivedestä hyvälaatuista käyttövettä

AquaThor puhdistuslaitteella puhdistettu 
merivesi täyttää ominaisuuksiltaan hyvälle 
talousvedelle asetetut laatuvaatimukset ja 
suositukset. 

Esimerkiksi   näyte vaatimus
Fluoridi  mg/l  <0,2  <<1,5 
Nitriittityppi mgN/l  <0,002 <<11
E. coli pmy/100 ml  < 0 <1

Veden kovuusluokka erittäin pehmeä (<0,56odH)

TUTKIMUS
Tuhat suomalaista kaivoa

Suomalaisten yksityiskaivojen veden 
mineraali- ja epäpuhtauspitoisuudet 
ylittävät usein hyvälle talousvedelle 
asetetut suositukset.

Suuressa osassa Suomen pora- ja rengaskaivoja 
ylittyvät monin paikoin esimerkiksi fluoridin, 
arseenin, nikkelin, radonin ja uraanin sallitut tai 
suositellut enimmäispitoisuudet.

TUHAT KAIVOA - SUOMEN KAIVOVESIEN 
FYSIKAALIS-KEMIALLINEN LAATU 
(Geologian tutkimuskeskus Lahermo ym. 2002)

 *Tuottokapasiteetti riippuu puhdistettavan veden lämpötilasta ja suolapitoisuudesta

TUTKITUSTI turvallista talousvettä


