
För ett 
hushåll

15 års
garanti

X-Perco® R-90

Den moderna markbädden
Ett kompaktfilter för att rena avloppsvatten, rätt för miljön och för dig.

Beständig &
hållbar



Varför är X-Perco® R-90, 
Den moderna markbädden,
rätt val för ditt hem?

Lång livslängd
Xylit är motståndskraftigt & hållbart

X-Perco® R-90 påverkas inte av
markförändringar eller väder och årstider.
Den erbjuder dig som fastighetsägare en
livslång, trygg och klok investering

Miljöanpassad
smart och snäll mot miljön

Söker du en lösning som är 
varaktig och miljövänlig? Med sitt 
komposterbara naturmaterial 
Xylit får du en driftsäker produkt 
utan att tumma på reningsgraden,  
allt för ett tryggt ägande 

X-Perco® R-90 är väldigt
smidig och upptar endast 6m2

Enkelt och lättskött underhåll

Låg risk för problem eller 
driftstopp, ingen elektronik 
eller pumpar

Enkelhet
effektiv och diskret

Tack vare den kompakta designen 
är X-Perco® R-90 lättinstallerad. 
Den tar liten plats vilket är 
utmärkt om det är trångt på 
platsen för installation. När den är 
installerad syns den knappt och 
kräver minimalt med underhåll

Polyeten

15 års garanti på tanken 
12 års garanti på Xylit

När anslutning till kommunalt avlopp inte är aktuellt och du har enskilt 
avlopp, är du skyldig att rena avloppsvattnet som kommer från din fastighet.

Den moderna markbädden X-Perco® R-90 är en perfekt lösning för detta.

Xylit är en restprodukt som kan 
komposteras och återvinnas. Den 
består av naturliga träfibrer

Kräver ingen el, fungerar via 
självfall genom systemet

Fungerar lika bra vid ojämn 
belastning och användning. 
Passar bra för fritidshus

Förstärkt design



Våra alternativ
gällande
service & underhåll

Oavsett om du behöver hjälp före, under eller efter 
installationen finns vi alltid tillhands om du behöver råd 
eller har andra frågor rörande ditt reningsverk. 

Service & Underhåll
Oavsett vilken avloppslösning du väljer krävs någon form av översyn. Väljer 

du något av våra minireningsverk kräver alla minimalt med underhåll och är 
enkla att sköta men likväl behövs någon form av översyn, för att säkerställa 
den dagliga funktionen så att ditt avlopp mår bra över tid.

Välj det avtal som passar dig bäst
Egenkontroll, välj att sköta ditt reningsverk själv med hjälp av de 
medföljande instruktionerna för egenkontroll.
Vid Underhållskontroll behöver du inte tänka på löpande skötsel i samma 
utsträckning. Det tar vi hand om åt dig!

Garantier
Förutom den garanti som alltid ingår vid köp av produkter från oss erbjuder 
vi dig en förlängd garanti när du tecknar valfritt serviceavtal. Välj ett av våra 
avtalsalternativ, Egenkontroll eller Underhållskontroll.

Support
Vi finns alltid tillhands om det skulle uppstå behov av råd eller andra frågor 
rörande ditt reningsverk. Du ska känna dig trygg med att ha valt ett avlopp 
från Eloy – Svensk Avloppsrening.
Du når oss på service@svarab.se eller 08-83 64 22.



Slamavskiljning

Vattnet genomgår en slamavskiljning 
under vilken fasta ämnen avsätts. 
Det passerar sedan genom ett 
förfilter som förhindrar fasta ämnen 
att passera in till reningssteget

2 enkla steg som garanterar optimal 
rening av ditt avloppsvatten!
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Består av naturliga träfibrer, Xyliten 
har hög reningsförmåga och är 100% 
komposterbar

Så här fungerar 

X-Perco® R-90
Den moderna markbädden 

2

Reningssteg

Det förbehandlade vattnet anländer 
sedan in till reningssteget där det 
sprids jämnt över Xylit filtermaterial. 
Vattnet filtreras därefter ner genom 
filtermaterialet och behandlas innan 
det nu renade vattnet når utloppet

Xylit, 
ett naturmaterial

En speciellt utrormad pumpbrunn 
till X-Perco® R-90 finns som tillval

X-Perco® R-90,
ett resultat av ständiga förbättringar

Utveckling och förbättring av X-Perco® R-90, Den moderna markbädden, 
baseras på feedback från installatörer, servicetekniker och fastighetsägare. 
Denna kontinuerliga förbättringsstrategi är en del av
Eloys filosofi, att alltid sträva efter hög prestanda och kvalitet.

Alla våra produkter är CE-märkta och klarar alla miljökrav!



Eloy - Svensk Avloppsrening
08-83 64 22   I   info@svarab.se   I   www.svenskavloppsrening.se

Med Eloy är du aldrig ensam

Eloy är ett globalt företag som i över 50 år specialiserat sig på behandling och återvinning av 
olika typer av avloppsvatten. Alla produkter har utvecklats och tillverkats för att dra nytta av 
exklusiva industriprocesser som ligger i teknikens framkant.
Med egen forsknings och utvecklingsavdelning designas produkter för att installeras 
över hela världen. 

Svensk Avloppsrening är ett miljöteknikföretag som hjälper alla med enskilt avlopp, d.v.s de 
som inte är anslutna till det kommunala avloppet. Vi är verksamma över hela landet med 
egna representanter som återförsäljare och installatörer.

2021 tecknades ett mångårigt och exklusivt samarbetsavtal som resulterade i att arbeta 
tillsammans på den svenska marknade under ett namn:
Eloy - Svensk Avloppsrening

Vår vision är att Eloy - Svensk Avloppsrening ska vara ett självklart val vid 
köp av nytt enskilt avlopp, byggt på kvalitet, passion och service. Utifrån dina behov och 
förutsättningar hjälper vi dig att hitta den bästa lösningen för just din fastighet.

Varmt välkommen att kontakta oss!

Följ oss gärna!




