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ČIŠTĚNÍ ODPADNÍCH VOD
AS-MONOcomp

Čistírna odpadních vod
typu SBR pro povolení
na ohlášení do vod podzemních i povrchových,
splňuje požadavky na třídu III. a kategorii PZV.

AS-REVO

Revizní šachta k domovní čistírně odpadních
vod.

AS-VARIOcomp K

Biologická čistírna odpadních vod.

AS-GSM

Zařízení pro monitorování ČOV, které eliminuje
možnost havárie. Funguje na systému přenosu
informací sítí GSM pomocí SMS zpráv.

AS-ANAZON

Čistírna odpadních vod sestavená z anaerobního separátoru a vertikálního biofiltru pro využití
v místech bez trvalého přísunu odpadních vod
(chaty, sezónní objekty).

AS-GEOFLOW

Podpovrchová kapkovací závlaha odpadní
vodou. Systém se umisťuje přímo do biologicky
aktivní vrstvy půdy.

HOSPODAŘENÍ S DEŠŤOVOU VODOU
AS-REWA Eco / Kombi

Podzemní plastová nádrž na dešťovou vodu,
která umožňuje komplexní řešení akumulace
a využití dešťových vod.

AS-PURAIN

Filtr dešťové vody s unikátním patentovaným
samočištěním je určený pro instalaci přímo do
nádrže.

AS-MONA

Monolitická plastová podzemní nádrž na
dešťovou vodu.

AS-PLURAFIT PRO / SMART

Samostatná filtrační šachta na čištění dešťové
vody od hrubých nečistot určená k umístění do
země před nádrž na dešťovou vodu.

AS-RAINMAN

Zařízení pro úpravu dešťové vody, které umožňuje její další využití v domácnosti.

AS-PLURAFIT BASIC / EASY

Filtr na čištění dešťové vody od hrubých nečistot
určený k umístění do nádrže na dešťovou vodu.

HOSPODAŘENÍ S DEŠŤOVOU VODOU
AS-RAINMASTER ECO

Automatická provozní a monitorovací jednotka
pro využití dešťové vody v rodinném domě
s čerpadlem, ovládáním a s integrovaným
automatickým doplňováním pitné vody.

AS-RIGOFILL

Vsakovací bloky pro akumulaci a zasakování
dešťových vod na pozemku.

AS-KRECHT

Vsakovací tunel pro akumulaci a zasakování
dešťových vod na pozemku.

AS-NIDAPLAST
AS-NIDAFLOW

Vsakovací bloky pro akumulaci a zasakování
dešťových vod na pozemku.

AS-TTE ROŠTY

Zasakovací rošty pro zpevněné propustné
povrchy zabezpečují zasakování dešťové vody
na pozemku se zachováním původních odtokových poměrů. Ve variantě pro zatravnění nebo
osazení dlažby.

ŠACHTY, NÁDRŽE, JÍMKY
AS-NÁDRŽ PP
AS-PP SEPTIK

Podzemní plastové nádrže a septiky jsou vyrobeny z konstrukčních prvků a desek z integrálního
polypropylenu nebo polyethylenu technologií
svařováním. Ve variantě hranaté nebo válcové.

AS-PUMP

Domovní čerpací stanice pro přečerpávání
odpadních, dešťových a podzemních vod do
kanalizace.

AK-VODO

Vodoměrná šachta slouží k osazení vodoměru
a příslušných armatur na domovní přípojce tak,
aby byly snadno přístupné.

RECYKLACE A ÚPRAVA VODY, MONITORING
AS-AQFA BLOCK

AS-AQFA KAB

Kabinetní úpravna vody
pro domácnosti pro úpravu tvrdosti,
odstranění dusičnanů a kombinovanou úpravu
(tvrdost, železo, mangan, amonné ionty).

Bloková úpravna vody pro domácnosti pro
optimální úpravu pitné vody z vodovodního
řádu nebo z vlastní studny či vrtu.

AS-GW/AQUALOOP

AS-RAINMASTER FAVORIT

Čistírna šedých vod pro rodinné a bytové domy
ve 2 provedeních - nadzemní a podzemní
variantě. Recyklace šedé vody produkuje vysoce
kvalitní procesní vodu pro další využití.

Plně automatická provozní a monitorovací jednotka s integrovaným čerpadlem, ovládáním
a akumulací pro využití dešťových a šedých
vod.

AS-AQFA SYS

Individuálně navrhovaná systémová úpravna
vody pro rodinné domy a byty, která zahrnuje
veškeré možnosti řešení problematiky úpravy
vody v domácnostech.

AS-WaterOwl

Inteligentní vodoměr a detektor úniku vody monitoruje spotřebu vody a v případě havarijního
stavu uzavře hlavní přívod.

REKUPERACE TEPLA
AS-ECOshower pipe

AS-ECOshower drain

Sprchový žlab s výměníkem pro opakované
využití odpadního tepla při sprchování.

Sprchová vanička s výměníkem pro opakované
využití odpadního tepla při sprchování.
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Sprchová trubka s výměníkem pro opakované
využití odpadního tepla při sprchování.

AS-ECOshower tray
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