RENINGSVERK I VÄRLDSKLASS
– enkla och hållbara lösningar för enskilt avlopp från Conclean

Conclean har den

enkla lösningEN
för ditt enskilda avlopp

Entreprenörer som återkommer och nöjda kunder talar sitt
tydliga språk. När du behöver rena ditt avloppsvatten har
Conclean lösningen oavsett hur och var du bor.
Vi gör ingen hemlighet av att vi levererar reningsverk i världsklass. Ett unikt
samarbete med den tyska anrika tillverkaren Graf är en av anledningarna
till vår framgångssaga. Vår personliga och högklassiga service en annan.
Tillsammans med våra återförsäljare runt om i hela landet hjälper vi dig att
hitta den bästa avloppslösningen. Conclean kan idag erbjuda reningsverk
för allt från ett till 300 hushåll. Hos oss hittar du marknadens bredaste
sortiment med endast noggrant utvalda kvalitetsprodukter, anpassade för
vårt nordiska klimat och höga miljökrav.
Det viktiga för kunden – att allt ska fungera, är också det viktigaste för oss.
Därför arbetar vi med hållbara lösningar och tar ett helhetsansvar i allt från
planering och leverans till driftsäkerhet och serviceavtal. Vi ställer höga krav
på våra samarbetspartners, både när det gäller miljö och kvalitet. Vi ställer
också samma höga krav på oss själva, för det är våra kunder värda!
Kvalitetsprodukter ger nöjda kunder. Så enkelt är det!

Det viktiga för kunden – att
allt ska fungera, är också det
viktigaste för oss.
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Tankar för

FRAMTIDEN
Hållbarhet är ett av våra starkaste ledord. Detta är ett ord
som genomsyrar vår filosofi kring allt från miljö till våra
produkter och relationer. Vi arbetar för att du ska känna dig
nöjd med ditt val idag – liksom i framtiden.
Kraven på enskilda avlopp har de senaste åren blivit allt högre och det
med rätta. Tänker vi människor inte på vår miljö idag finns det ingen framtid för kommande generationer. För att uppfylla kraven behövs reningsverk och tankar som fungerar och renar ditt avloppsvatten år efter år.
Conclean är ett levande bevis på att höga krav ger resultat. Vi kräver det
bästa av oss själva och de vi samarbetar med. Vi ska tåla att bli synade
i sömmarna. Produkterna lever upp till de högt satta utsläppskrav som
finns i landets alla kommuner. Men vi är också noga med att tänka ett steg
längre. Tankarna kring vad som är skonsamt för miljön finns med i allt från
tillverkning och transporter till val av samarbetspartners. Vi är noga med
att alla tillverkare och samarbetspartners har en tydlig miljöpolicy och
från vårt centrallager erbjuder vi direktleveranser över hela landet för att
minimera antalet transporter.
Att ständigt leva upp till vad vi lovar gör att vi med raka ryggar kan berätta
om vårt kvalitativa arbete. Vi tar ett helhetsansvar – från planering och
leverans till installation, driftsäkerhet och service.
Vi är övertygade om att hållbarhet är grunden, både för Conclean och
för framtiden.

Vi kräver det bästa av oss själva
och de vi samarbetar med.
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Högsta kvalitet från

TYSKA GRAF

Concleans val av reningsverk är ingen tillfällighet, vi vill
erbjuda våra kunder det allra bästa. Marknadsledande Graf
tillverkar reningsverk i världsklass med modern, unik teknik
och produktion i Tyskland.
I tillverkningsprocessen är varje detalj noga utstuderad – inget lämnas åt
slumpen. Tankarna gjuts i patenterade, specialtillverkade formar där varje
produkt blir exakt. Modern teknik, höga kvalitetskrav, strikt framtagna
rutiner samt noggrann dokumentation gör att du alltid kan lita på ett
slutresultat i toppklass. Vid tillverkning återvinns dessutom 100 procent av
allt spillmaterial inom den egna produktionen. Det kallar vi hållbarhet och
tankar för framtiden.
Graf är ett anrikt företag och världsledande inom sitt område. I dag ex
porterar de sina produkter till ett 70-tal länder över hela världen.
Om vi fick välja en samarbetspartner hade vi valt Graf. Men nu valde de
oss. En lyckosam fullträff för alla parter! Som Grafs samarbetspartner, med
ensamrätt i Sverige, kan vi på Conclean känna oss helt trygga i att kunna
leverera marknadens mest högkvalitativa produkter.
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Anpassat för

SVENSKA
förhållanden

Skånsk mylla, småländska skogar, bohusklippor, skärgårds
öar, mjuka dalgångar och karga fjälltoppar. Höst, vinter, vår
och sommar. Sverige är ett avlångt land med stora varia
tioner i terräng och klimat. Ett land som kräver lite extra
av de produkter som ska fungera här.
Concleans sortiment är anpassat för våra nordiska förhållanden. Reningsverken och tankarna från Graf är tåliga produkter som klarar både varm
och kylig miljö. De är även utformade efter våra tuffa utsläppskrav. Kraven
i Norden är hårdare än i övriga Europa, vilket gör att vi måste garantera att
gränsvärdena för skadliga ämnen inte överskrids.
Tekniken bakom våra reningsverk är väl beprövad och våra produkter
kan användas i nästintill alla miljöer. Vi hjälper dig att hitta den bästa
lösningen, anpassad för var och hur du än bor i landet.

Tekniken bakom våra reningsverk
är väl beprövad och våra produkter
kan användas i nästintill alla miljöer.
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Ett komplett

SORTIMENT
Conclean erbjuder marknadens bredaste sortiment med precis
allt du behöver för enskilt avlopp. Vårt utbud passar din
Concleananläggning, oavsett utformning och storlek.
Vare sig det gäller avlopp till endast ditt hus eller hela samfälligheten, kan
du vända dig till oss. Vi levererar reningsverk och produkter till allt från
ett till 300 hushåll. Tillsammans med våra återförsäljare hjälper vi dig alltid
att ta fram de produkter och metoder som passar bäst för dina behov och
förutsättningar.
I Concleans sortiment finns endast noggrant utvalda produkter som lever
upp till högt ställda krav när det kommer till miljö, hållbarhet och kvalitet.
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Vana vid

STORA TANKAR
För Conclean är begränsningarna få. Vi kan med våra flexibla
produkter skapa anläggningar som lämpar sig även för större
samfälligheter och kommunala inrättningar. Storleken har
ingen betydelse.
Vi har både kunskap, erfarenhet och produkterna för att driva stora
projekt. Vid reningsverk för 1–300 hushåll finns färdiga lösningar som
anpassas efter kund. Vid större reningsverk än så blir allt unikt och byggs
på plats. Men oavsett omfattningen på din anläggning finns Conclean med
hela vägen och projektleder arbetet samt tillhandahåller alla nödvändiga
handlingar, ritningar och viktig dokumentation.
Conclean tänker stort, ser helheten och löser det mesta för kundens bästa.
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Återförsäljare över

HELA LANDET
Concleans återförsäljare finns i hela Sverige, från norr
till söder, från öst till väst. Dessa samarbetspartners har
vi valt ut med omsorg.
Vi är glada och stolta över att så många vill jobba med oss. Men det viktigaste är att vi hittar rätt sorts partners. De som delar våra värderingar och
mål om vad vi som leverantör av reningsverk ska kunna erbjuda. Nämligen
kundfokuserade och högkvalitativa lösningar för just ditt avlopp. Besök
vår hemsida conclean.se för att hitta en återförsäljare nära dig.

Vi är glada och stolta över att så
många vill jobba med oss.
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Långsiktig trygghet och

PÅLITLIG service
Regelbundna kontroller, processgarantier och grundlig
dokumentation är grundpelarna i vårt kvalitetsarbete.
Conclean har full koll på dina behov och finns alltid nära
till hands för att serva och underhålla din anläggning.
Concleans serviceteam är handplockade och anställda för att ge service i
toppklass – du ska alltid känna dig trygg med ditt val. Med sitt brinnande
engagemang och år av erfarenhet kan de produkterna utan och innan.
Serviceteamet utför bland annat kontinuerliga kontroller, service och
driftgenomgångar på plats. Det går också att ringa dem direkt via vår
servicetelefon.
Conclean erbjuder marknadens bästa garantier och med långsiktiga och
pålitliga serviceavtal tar vi ansvar hela vägen. Från leverans till installation
och driftsäkerhet. Trygghet och ömsesidigt förtroende är ledord som går
igen i allt vi gör.
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Så skapades en

FRAMGÅNGSSAGA
När två driftiga och nytänkande människor möts kan något
bra växa fram. Precis så börjar Concleans historia.
Det här är nämligen berättelsen om två före detta konkurrenter som nu
har skapat ett riktigt framgångsrikt bolag tillsammans. Kim Åkerwall och
Göran Edqvist var anställda på varsitt konkurrerande företag. Men när
chansen kom tog de den. Tillsammans.
Anrika tyska Graf sökte det bolag som var lämpat att introducera deras
produkter på den svenska marknaden. Efter att ha utvärderat flera stora
och väletablerade bolag föll valet på Conclean. Helt enkelt för att Conclean
uppfyllde deras enormt högt ställda krav på att alltid erbjuda individuella
lösningar med kunden i fokus. Conclean kunde erbjuda något mer än att
bara sälja Grafs produkter. Personliga och nära relationer. Hållbart och
långsiktigt tänkande.
Tillsammans har Göran och Kim mer än 20 års erfarenhet av enskilda
avlopp och vattenrening. Det betyder erfarenhet och stabilitet. Dessutom
visar ensamrätten på att sälja Grafs produkter i Sverige att ingen annan
kan göra det som Conclean.

Tillsammans har Göran
och Kim mer än 20 års
erfarenhet av enskilda
avlopp och vattenrening.

Göran Edqvist

Kim Åkerwall
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... och så det

TEKNISKA
Vi förser alltid våra kunder och samarbetspartners med all den information som behövs
för installation och drift av våra reningsverk och tankar. Men även innan du bestämt dig
för våra produkter kan det vara bra att ha viss teknisk information, därför har vi här
samlat några intressanta fakta.

CE-märkt

Självförankrande

Kompakt storlek

Drivs av kompressor

Stor slamkapacitet

Inga känsliga delar i tanken

El och pump sitter skyddat i
automatikskåpet

Grönt, låsbart och barnsäkert plastlock
av högsta kvalitet. Tiltbart 5°, kan lätt kan
anpassas till underlaget och passeras av
gräsklippare

Gastätt automatikskåp

Garanti

Enligt EN 12566-3 för vattentäthet,
hållbarhet och reningseffekt
Ryms även på små tomter
Minimerar antalet slamtömningar

Material MED GARANTI

Tillverkad i kompressionsinjicerad
Duralen. Garanti 15 år.

Flexibel installation

GRAF styrenhet kan placeras upp
till 10 m ifrån tanken

Förankringsset behövs ej. Grund
vattenstabil upp till tankens midja
Ger minimalt med rörliga delar

Säkerställer att gas eller kondens
inte tar sig in i skåpet

Klarar gränsen ”hög skyddsnivå”

Efterpolering behövs ej (det är alltid upp
till respektive kommun att avgöra vad som
krävs i det enskilda fallet)

Smart lock

Med serviceavtal råder 3 års garanti på
system samt processgaranti (GRAF lämnar
en processgaranti på reningprocessen)

Automatiskt energisparläge

Driften anpassas automatiskt
efter belastning

PRODUKTFAKTA

GRAF 1 hushåll
styrenhet utomhus

GRAF 2 hushåll
styrenhet utomhus

GRAF 3 hushåll
styrenhet utomhus

Art nr.

0827005

0848010

0865014

Volym (L)

3750

4800

6500

Schaktdjup

1,9-2,3

2,3-2,5

2,5-2,8

Höjd (H) exkl. stos/hals

1590

1820

2100

Höjd (H) stos/hals

600

600

600

Bredd (B)

1755

1985

2100

Längd (L)

2280

2280

2390

Dim inlopp (Di1)

110

110

110

Dim utlopp (Di2)

110

110

110

Höjd inlopp (H1)

1415

1585

1855

Höjd utlopp (H2)

1405

1575

1845

Manlucka

600

600

600

Vikt (kg)

175

220

265

Sedimenteringsvolym

1875 l

2400 l

3000 l

Elförbrukning

43kWh/pers/år

43kWh/pers/år

43kWh/pers/år

Kemikalieförbrukning

ca 8 l/pers/år

ca 8 l/pers/år

ca 8 l/pers/år

Reningssatsens volym

300 l

375 l

525 l

Maximalt flöde

1200 l/dygn

1500 l/dygn

2100 l/dygn

21

Hållbarhet är ett av våra starkaste
ledord. Detta är ett ord som genomsyrar
vår filosofi kring allt från miljö till våra
produkter och relationer. Vi arbetar för
att du ska känna dig nöjd med ditt val
idag – liksom i framtiden.
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Concleans kontor
Återförsäljare

Kontakt
Växel: 019-500 03 00
info@conclean.se
Service: 019-500 03 05
service@conclean.se
Huvudkontor
Conclean AB
Söderleden 102
602 28 Norrköping
Säljkontor Kungsör
Conclean AB
Ekuddsvägen 9
736 32 Kungsör
Säljkontor Norrköping
Conclean AB
Söderleden 102
602 28 Norrköping

www.conclean.se

Din auktoriserade
återförsäljare

Conclean ingår i koncernen Memfive, som har en omsättning på cirka 270 MKR. Concleans huvudkontor ligger i Norrköping, centrallagret är
strategiskt placerat i Kungsör och våra återförsäljare och samarbetspartners finns över hela Sverige, från norr till söder.

