
MONOBLOCK 
BUITINIŲ NUOTEKŲ 

SPRENDIMAS

„Viskas viename“ sistema



Terpės tarnavimo laikas yra iki 10 metų

Nedidelės veikimo išlaidos

Minimali kasmetinė priežiūra

Itin kompaktiškas & neatkreipiantis dėmesio

Neelektrinis

Ilgi septinės talpos valymo intervalai

Bekvapis

Tylus

Ilgi nebuvimo laikotarpiai

MONOBLOCK  
SPRENDIMAS

Mūsų MONOBLOCK 
sprendimas siūlo paprastą, 
bet efektyvų procesą, 
kuriam nereikia elektros, jis 
neturi jokių judančių dalių 
ir reikalauja tik minimalios 
kasmetinės priežiūros. 

Ši „plug-and-play“ kanalizacijos 

sistema yra tobula gyvenamiesiems 

būstams ir nedidelėms įstaigoms. 

Ji sujungia viską, ko reikia 

sėkmingai ir be didelių išlaidų 

išvalyti jūsų nuotekas neatkreipiant 

dėmesio ir neskleidžiant kvapų. 

Jūsų patogumui, sistema yra 

pristatoma iš anksto surinkta, 

kad jos montavimas būtų dar 

lengvesnis. 

NUOTEKŲ
 VALYMO ATEITIS

BIOROCK vienija tarptautinėje 
arenoje pripažintus nuotekų specialistus, 
kurie turi bendrą tikslą teikti novatoriškas, 

tvarias ir aplinkai draugiškas vandens 
valymo sistemas.

Mūsų ekspertizės lygis ir 
dėmesys detalėms garantuoja geriausius, 
patikimiausius produktus, rinkai suteikiant 
geriausias neelektrines nuotekų valymo 

technologijas. 

MONOBLOCK 
„VISKAS VIENAME“   
SPRENDIMO 
PLIUSAI

Organinės terpės įrenginiai

Elektriniai įrenginiai

MONOBLOCK



KAIP TAI VEIKIA?

UNIKALI BIOROCK TERPĖ

1 Žingsnis: Pirminė Talpa

Pirminė talpa išskaido nuotekas išskirdama riebalus, aliejus ir 
tepalus bei organines medžiagas. Tuomet nuotekos praeina pro 
nuotekų filtrą prieš išeinant į BIOROCK reaktorių.

2 Žingsnis: Bioreaktorius

Bioreaktorius toliau biologiniais procesais išgrynina neišvalytas 
nuotekas. 
Kad natūraliai išvalytų nuotekas, mūsų sistemos naudoja 
unikalią BIOROCK terpę - išskirtinę ir labai efektyvią medžiagą 
bakterijoms.

3 Žingsnis: Išskyros

Priklausomai nuo žemės tipo, nuotekos bus išmetamos 
gravitacijos arba siurblio pagalba.

Mūsų išskirtinė terpė yra atspari degradacijai, stabili ir tvari bei palaiko efektyvų ir ilgalaikį gryninimo 
sistemos veikimą. Ją išskirtinai rasite BIOROCK sistemose. 

PIRMINĖ TALPA

BIOREAKTORIUS

IŠMETIMAS 
GRAVITACIJOS 

PAGALBA

AERACIJA
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25 metų garantija talpoms*
10 metų garantija Media*

*taikomos sąlygos

BIOROCK įrenginiai yra 
patvirtinti ir ištestuoti 
pagal daugybę tarptautinių 
standartų. 

Paskambinkite mums šiandien NEMOKAMAI 
projekto konsultacijai

arba apsilankykite 

www.biorock.lt

Vienas iš pagrindinių MONOBLOCK 
kanalizacijos valymo įrenginio pliusų yra tai, jog 
tai - ilgalaikė, tvari ir ekonomiška investicija. 
Mūsų sistema reikalauja minimalios priežiūros, 
nereikalauja elektros energijos ir ilgai tarnauja. 

Jūs nuolat sutaupysite ant elektros, priežiūros 
ir vandens išlaidų, nes išvalytą vandenį galite 
pernaudoti laistymui.

TAUPYKITE PINIGUS 
SU MONOBLOCK

IŠMATAVIMAI PIRMINĖS 
TALPOS DYDIS

SVORIS 
(TUŠČIOS)

MONOBLOCK-2 2000 litrų 385 kg

MONOBLOCK-3 3000 litrų 480 kg

MONOBLOCK-1000 
SPECIFIKACIJOS

MONOBLOCK-2 MONOBLOCK-3

MONOBLOC-1000  
SPECIFICATIONS
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