
• Vi planerar, dimensionerar, installerar och sköter om 
 era vattenåtervinningsanläggningar

•  modifierar och moderniserar befintliga anläggningar

• ger råd och stöd till arkitekter och konstruktörer

•  tillhandahåller konsultation vid miljöanmälan
 hos lokala myndigheter

Välj den bästa lösningen!

Alaska BioClassic®

  Kraftfulla biologiska spillvattenlösningar 
  för fordonstvättbranschen!

alla typer av fordonstvättar

förorenat spillvatten från tvättanlägg - 
ningar och bilverkstäder

integrerade spillvattenlösningar för 
kollektivtrafikföretag, bilhandlare och 
transportföretag

fordonstvättar och bilverkstäder utan 
tillgång till avloppssystem

invändig och utvändig rengöring av t.ex. 
boskapsfordon, sopbilar och avfallstrans-
portbilar

invändig rengöring av containrar, 
såväl som tank- och silofordon

Alaska BioClassic -
ett spillvattensystem som fungerar

Alaska BioClassic – Mångsidig och  
effektiv rening av spillvatten för: 

Öst / Norr 
Haukadalsgatan 12 · 164 40 Kista  
Tel. 08-540 609 80 · Fax. 08-540 206 10

Väst 
Fältspatsgatan 1 · 421 30 Västra Frölunda 
Tel. 031-470 300 · Fax. 031-45 18 19

Syd 
Tegelvägen 11 · 232 54 Åkarp 
Tel. 040-53 10 50 · Fax. 040-46 19 40

Representation Sverige

Wasserschmidt GmbH 
Greiters 348 
87764 Legau 
Tyskland

WashTec Sverige AB 
Haukadalsgatan 12 
164 40 Kista



Spillvatten - en fråga om ansvar Vad som räknas är slutresultatet!

• 100 % biologiskt system som uppfyller de striktaste  
tyska och europeiska standarderna, samt EPA- 
standarderna

•	 Patenterad	tysk	Biofilm	teknologi	med	tillförlitlig		
och extremt enkel användning

•	 Solid	och	tillförlitlig	konstruktion	med	modulär	
installation, små utrymmeskrav och enkel efter-
installation

•	 Litet	underhållsbehov	och	låg	energiförbrukning	ger	
mycket låga driftskostnader

• Snabb återbetalning på investeringen, med upp till 
95 % vattenbesparing

• Ingen koalescensoljeavskiljare (klass1), näringsäm-
nen eller tillsatser krävs

Alaska antar utmaningen där konkurrenterna bleknar!

Drivna av vårt miljöengagemang har vi tagit fram ett antal sys-
tem som är mycket mer än vanliga vattenåtervinningssystem:

Vårt modulära Alaska BioClassic uppfyller alla lokala och mil-
jömässiga krav över hela världen. Allt spillvatten renas noggrant 
och återvinns till högsta möjliga kvalitet för återvunnet vatten 
genom vår patenterade Biofilm-teknologi. Den här processen 
sparar upp till 95 % av det dyrbara dricksvattnet, vilket mins-
kar driftskostnaderna och ger en stabil och effektiv drift av  
biltvätten och en säkrare anläggningsinvestering.

Rena lösningar - 
luktfritt och hygieniskt!

“Att kunna tillhandahålla återvunnet vatten av 
överlägsen	kvalitet	är	resultatet	av	effektiv	spillvat-
tenrening.	Sedan	1994	har	vår	patenterade	Biofilm-
teknologi satt standarden”

   CEO Dipl.-Ing. D. Schmidt

Kraftfull - överträffar alla förväntningar

För oss slutar inte vårt engagemang när Alaska BioClassic-
anläggningen är installerad! Om du har frågor eller behöver-
hjälp kan du förlita dig på våra välutbildade tekniker - och 
det är ett löfte!

Vi förlitar oss på våra kunders feedback, och ordnar gärna 
så att du får kontakt med någon av våra många befintliga 
kunder som har använt ett Alaska BioClassic-system under 
många år.

Kontakta oss för ett förslag på lösning av just Era behov av
vattenrening.

Alaska BioClassic®  
vattenåtervinningssystem 

Tre steg till rent vatten

Slambrunn:
Mekanisk

sedimentering

1

3

2

Lamellavskiljare:
Slutrengöring och
förvaring i bufferttank
för återvunnet vatten

Vi förlitar oss på avancerad teknik baserad på naturliga prin-
ciper som, i kombination med beprövad teknik, garanterar en 
verifierbar och kontinuerligt hög grad av rening av spillvatten. 
Detta ger konstant tillgång på rent och klart återvunnet vatten 
för er fordonstvätt! 

Alaska BioClassic-systemet är anpassat efter era behov, är en-
kelt att använda, och betalar sig snabbt under normal drift tack 
vare dess höga säkerhet och tillförlitlighet.

Bioreaktor:
Vattenrening
med vår patenterade
Biofilmteknologi


