Saostuskaivot ja umpisäiliöt
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Harmaille vesille - matalat kaivomallit
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Sekajätevesille - yhdistelmä- ja lisäkaivot

Kaivoratkaisut
Tutustu mallistoomme - useita etuja:
1) Matala kaivomallisto - mahtuu pieneenkin kohteeseen. Kallio tai
pohjavesi lähellä? - meiltä matalat saostuskaivot ja umpisäiliöt

2) Hyödynnä vanhat kaivot.

Vanhojen kaivojen vesitilavuus ei riitä? meiltä
sopiva lisäkaivo ennen tai jälkeen vanhojen kaivojen.

0,6 m3

3) Järkevät lisäjärjestelmät liitettäväksi saostuskaivoihin. BioBoxit ja
biomoduulit tai HS puhdistmo harmeaille vesille. PA puhdistamo ja biomoduulit
sekajätevesille.

4) Pro suunnittelu. Käytössämme RAITA Pro verkosto.
5) Pro asennus. Käytössämme RAITA Pro verkosto.

PE säiliöt 0,1 - 5,3 m3

Lasikuitusäiliöt 1 - 80 m3
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Laajasta mallistostamme
yleisimpiä säiliöitä.
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Umpisäiliömallistostamme

PE säiliöt

on ympäristötekniikkaan erikoistunut
yritys

RaitaPro - verkosto

Yrityksen tuotteet ja menetelmät perustuvat pitkään kokemukseen ympäristötekniikan alalla.
Puhtaan veden käsittelylaitteista 1950 luvun alussa alkanut
toiminta on laajentunut 1960 luvulla jätevedenpuhdistuslaitteistoihin ja 1970 luvulla biologisiin wc-järjestelmiin ja 1980 luvulla
kompostointiin.
Toimintaan on kuulunut yksittäisten tuotteiden myymisen lisäksi
aina myös kokonaismenetelmien toimitukset vaativimpiin
kohteisiin.
Tänä päivänä tarjoamme asiakkaillemme pitkälle kehitettyjä ympäristötekniikan ratkaisuja haja-asutukseen jätevedenkäsittelyratkaisuiksi, wc-järjestelmiksi ja kompostointiratkaisuiksi.
Tuotteemme edustavat alan terävintä
kehitystä tarjoten tehokkaita ja luotettavia menetelmiä tämän päivän tarpeisiin.

Kaikkiin säiliöihin liitettävissä
langaton pintahälytin.

Lasikuitusäiliöt

Jätevesiprojektin toteutukseen on monia vaihtoehtoisia toteutusmalleja.
Me olemme erikoistuneet alan erikoisliikkeenä menetelmiin, jotka
voidaan “räätälöidä” kohteen tarpeisiin. Niissä voidaan käyttää hyväksi
olemassaolevia kaivoratkaisuja, jätevesilinjastoja.
Samoin jätevedenkäsittelyn lietteelle on useita käsittelytapoja.
Valikoimastamme löytyy myös erilaisia wc-ratkaisua. Hyvin suunniteltu
järjestelmä säästää kokonaiskustannuksissa.
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Umpisäiliömallistostamme

Laajasta mallistostamme
yleisimpiä säiliöitä.

ST umpisäiliöt

10m3

Laaja valikoima:
• Kesämökit, pientalot, maatalous

1380

• Uudet kohteet, vanhan saneeraus
• Ympäristöwct, harmaavesisuodatus

1680

16m3
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• kaksoisviemäröinnit

Yhteystiedot

• bio- ja biokempuhdistamot

Oy Raita Environment Ltd

Pyydä ehdotus meiltä. Käytössämme on
osaava henkilöstö ja paikallisia
yhteistyökumppaneita eri puolella
Suomea.

Myynti: Kuusikkotie 25, 01380 Vantaa
Varasto: Astrakanintie 194, 05200 Rajamäki

0400 856486
helpdesk@raita.com
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