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RENSETEKNOLOGI PÅ NATURENS EGNE PREMISSER

Vannbehandling 
til hus & hytter
Har du vannforsyning fra brønn, overfl atevann, 
takvann, elvevann, tjern, eller små 
vannforsyningsanlegg? Er svaret ja, 
anbefaler vi vårt nyutviklede og 
miljøvennlige vannbehandlingsanlegg.

 Kvalitetsprodukt til svært rimelig pris
 Fjerner virus, cyster og alle bakterier (giardia, e.coli osv.)
 Løsninger i tråd med anbefalinger fra drikkevannsforskriftene
 «Plug & play» montering
 Kobles til strømnett eller tilpasses solcelle
 Montert på plate: H 60cm og B 97cm
 Rimelige deler du selv kan bytte (ca levetid UV-lampe 12.000 timer)
 Kan tilpasses dine behov, eksempelvis med pumpe og minihus m.m.

TA KONTAKT FOR ETT
UFORPLIKTENDE TILBUD!

Send informasjon om antall vannkraner, 
vannkilde og resultat på vannanalyse til 

webmaster@unikwater.com, og vi sender deg 
ett uforpliktende tilbud. 

Informasjon, veiledning og kjøp av 
vannanalyse fi nner du på 

www.eurofi ns.no
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NYHET!
Anlegget kan også 

leveres i isolert minihus 
til montering ute.

Vannbehandling 
til hus & hytter
Har du vannforsyning fra brønn, overfl atevann, 

TA KONTAKT FOR ETT
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Det viktigste i enhver vannforsyning er å sikre at 
drikkevannet er fritt for sykdomsfremkallende mikrober. 

Informasjon fra Norsk folkehelseinstitutt 
bekrefter behovet for vårt nyutviklede 
vannbehandlingsanlegg for hus & hytter. Pr i dag 
er det ca. 600.000 personer som får vann fra egne 
brønner, takvann, elvevann, tjern, råvann eller små 
vannforsyningsanlegg. Sykdomsutbrudd som skyldes 
dårlig drikkevann forekommer dessverre med jevne 
mellomrom. De siste årene er det registrert 78 
drikkevannsbårne utbrudd med til sammen 17 000 
sykdomstilfeller. I tillegg kommer alle de sporadiske 
smittetilfellene som ikke blir registrert. Årsakene er i stor 
grad knyttet til små private vannforsyninger.

Mulige forurensningskilder kan være avløpsvann, 
kloakkanlegg, oljetanker, landbruksaktiviteter, beitende 
dyr, forekomst av mye lemen, fugler osv., både rundt 
selve vannkilden og lengre oppe i vassdraget. 

Jo nærmere vanninntaket en forurensningskilde ligger, 
desto dårligere beskyttelse har man. Spesielt når det 
gjelder brønner i fjell kan det være vanskelig å avgjøre 
hvor vannet strømmer fra, da vannet følger sprekksoner 
i fjellet. Brønner tett opp til bekkefar kan fange opp 
tilsig av ufi ltrert bekkevann. I en elv eller bekk vil 
forurensningen bli innblandet i hele vannvolumet, og et 
utslipp ett sted i elva vil raskt merkes lengre nede.

ULTRAFIOLETT STRÅLING (UV) OG FILTRE
Unik Vannbehandlingsanlegg til hus & hytter består av 
UV (ultrafi olett stråling) og fi ltre. UV bestråling er en 
enkel løsning for mindre anlegg og regnes over hele 
verden som en svært pålitelig, kostnadseffektiv og 
miljøvennlig løsning. 

Unik Filtersystem AS har over 26 års erfaring med 
vannbehandling. Våre kvalitetsprodukter og kompetanse 
bidrar til å sikre rent og godt vann. 
Se www.unikwater.com for mer informasjon om 
produkter og referanser.

Vann er vårt viktigste 
næringsmiddel
Selv om vi har godt vann i Norge, er rent vann 
ingen selvfølge når det kommer ut 
av kranen. 


