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Kompleksowe systemy gromadzenia i wykorzystania
wody deszczowej. Rozwiązania obejmujące filtrowanie,
Przydomowe oraz eksploatację zmagazynowanej
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Woda deszczowa doskonale nadaje się do użytku
podlewaniu terenów zielonych, pracach porządkowych, praniu
czy spłukiwaniu toalet.

W przypadku braku możliwości podłączenia do kanalizacji
najlepszym rozwiązaniem jest przydomowa oczyszczalnia
ścieków.
MPI posiada bogaty asortyment urządzeń
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odpowiadających
wody szarej Twoim potrzebom - oczyszczalnie dla
pojedynczych domów jednorodzinnych, osiedli do 320
mieszkańców (320 RLM) lub obiektów komercyjnych takich jak
hotele czy restauracje.

Woda szara będąca odpływem z wanien, prysznicy
i umywalek może stanowić cenne źródło wody możliwej do
ponownego
wykorzystania po jej oczyszczeniu.
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Zbiorniki
przez nas systemy wykorzystania wody szarej umożliwiają jej
oczyszczanie i ponowne wykorzystanie. Działają w oparciu o
technologię bioreaktorów membranowych (MBR) sprawdzającą
się od wielu lat m.in. w Niemczech i Wielkiej Brytanii.

W naszym asortymencie znajduje się wiele pomp do
różnorodnych zastosowań. Dysponujemy urządzeniami
do pompowania wody czystej, brudnej, ścieków oczyszczonych
Zbiorniki
oraz surowych. Nasze automatyczne pompy zatapialne mają
zwartą budowę i są łatwe w montażu. Świetnie sprawdzają się
jako pompy do deszczówki, ponieważ mogą być zainstalowane
bezpośrednio na dnie zbiornika.

Nasze zbiorniki charakteryzuje niezwykła wytrzymałość
oraz szeroki zakres zastosowań. Tworzone z grubej warstwy
mocnego polietylenu wyróżniają się na rynku wysoką jakością
wykonania, dlatego też bez obaw udzielamy na nie 25-cio
letniej gwarancji. Jakość wody przechowywanej w zbiornikach
polietylenowych jest znacznie wyższa niż tej ze zbiorników np.
betonowych.
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