Sund økonomi
Ultra lave driftsomkostninger på under 5 kr. pr. måned
og ingen afgifter eller skjulte gebyrer. Og så hjælper vi dig
med at finde den helt rigtige finansiering af anlægget.

Minimal miljøbelastning
Vi tilbyder markedets mest miljøvenlige spildevandsrensning.
Som de eneste kan vi garantere opsamling af bl.a. mikroplast,
tungmetaller og medicinrester.

2. generations
pileanlæg
Godt for miljøet & pengepungen

Fremtidssikret
Fordelen ved at vores anlæg ikke udleder renset spildevand
(udover at det er godt for miljøet og at du slipper for at betale
afgifter) er at anlægget opfylder alle rensekrav - Også hvis
disse bliver strammet i fremtiden.

www.salixgreentech.dk

+45 42 90 92 93

info@salixgreentech.dk

Det er en stor beslutning at vælge
et nyt spildevandsrenseanlæg

Få 25 år med lave omkostninger
Med et 2. generations pilerensningsanlæg kan vi også garantere, at de næste
25 år bliver med ultra lave driftsomkostninger. Det kan vi fordi du slipper for at

Pilerens er et billigt og grønt alternativ

skulle sætte penge af til tømning af bundfældningstank, spuling af dræn, sive-

Vi har udviklet et 100% udledningsfrit 2. generations pilerensningsanlæg, der har
markedets laveste samlede pris*. Der er ingen bundfældningstank, du skal betale
for at få tømt, for vores anlæg bliver koblet på husets kloak via en knivbrønd,
der findeler spildevandet. Fra knivbrønden bliver spildevandet ledt videre ud
til anlægget via en patenteret fordelerslange, som ikke stopper til og ikke skal
renses eller serviceres. Anlægget kører altså bare af sig selv og er derfor nemt at
vedligeholde, der er kun pilen, der skal klippes hvert andet år.

eller fordelerslange, samt den evigt stigende vandafledningsafgift. Det er vigtigt
at tage med i regnestykket, når du vælger anlæg for fremtiden.

100% udledningsfrit anlæg
Vores pileanlæg opfylder alle eksisterende og kommende krav til rensning af
spildevand. Det kan vi garantere, fordi vores anlæg, allerede er 100% udledningsfrit
– som de eneste på markedet. Vi opsamler alle miljøskadelige stoffer som fx
medicinrester, tungmetaller og mikroplast.

Ovenpå anlægget bliver der plantet piletræer, hvor pilens opgave er at optage og
fordampe spildevandet og dermed fjerne det fra anlægget. Samtidig optager de
også næringsstoffer fra spildevandet. Vores anlæg bruger altså naturens kræfter
til at rense spildevandet og opfylder alle renseklasser – Helt uden brug af kemisk
rensning!

Er du interesseret?
Hvor stort er det?
Mange tror ikke at de har plads til et pileanlæg, da 1. generationsanlæg er kendt for
at fylde rigtig meget. Men vores 2. generation pileanlæg er kun halvt så store. En
gennemsnitlig familie udleder 120 m³ spildevand pr. år, og det betyder, at anlægget
skal dække et areal på kun 80 m². Anlægget størrelse kan tilpasses efter dit
forbrug.

Så kan du læse mere om vores anlæg
på salixgreentech.dk. Du kan også ringe
eller skrive til os på:
info@salixgreentech.dk
+45 42 90 92 93
Vores konsulenter eller samarbejdspartnere kommer gerne på et
uforpligtende besøg og tager en snak om mulighederne for at
etablere et pilerensningsanlæg hos jer.

*Over en periode på 25 år

