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A DROP 
OF NATURE 
AT YOUR 
DOORSTEPS...
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Jos olet kyllästynyt kloorin 
hajuun ja ihoärsytykseen 
sinun kannattaa tutustua 
luonnonmukaisiin tuotteisiimme.

Mikään ei ole yhtä virkistävää 
kuin  pulahtaa  u imaan 
omaan kemikaalivapaaseen 
uimalampeen tai uima-altaaseen 
perheen ja ystävien kanssa. 
Nauti stressit tömy ydestä, 
rauhallisuudesta ja yksityisyydestä.

Kemikaaleilla käsitellyn veden 
sijaan saat luonnonmukaisesti 
puhdistetun ja raikkaan veden 
uima-altaaseesi .  BioSwim 
innovaatiivisella teknologialla 
päästään samaan tulokseen kuin 
luontoäiti omilla keinoillaan.

Luonnonmukaisia uima-
altaita käytetään laajalti ja niitä 
on kaikkialla Länsi-Euroopassa, 
Pohjois-Amerikassa ja Australiassa. 
Ekologia ja ekologisesti kestävä 
kehitys on luonnollinen osa 
kulttuuria. Yli 30000 käytössä 
olevaa luonnonmukaista uima-
allasta todistaa, että euroopassa 
ja pohjois-amerikassa ollaan 
edelläkävijöitä ekologisten 
ratkaisujen suhteen.

Design-vaihtoehtoja on joka makuun

Rajattomat toteutusmahdollisuudet halusitpa sitten 
tavallisen uima-altaan tai luonnonkivillä reunustetun 
maisemaelementin. Pystymme auttamaan sinua myös jos 
haluat muuttaa kemiallisesti suodatetun vanhan altaasi 
luonnonmukaisesti suodatettuun. Jokainen asennuksemme 
on suunniteltu palvelemaan kiinteistöäsi, kotiasi ja 
elämäntapaasi.

BioSwim esittely  
Luonnonmukaiset uima-altaat ja lammet

Nyt sinun ei enää tarvitse 
vain unelmoida vuorijärvistä ja 
luonnonpuroista. Voit rakentaa 
omasi BoSwim tuotteiden avulla 
takapihallesi.

BioSwim altaat puhdistetaan 
luonnonmukaisella menetelmällä 

jossa valitut kasvit ja sorasuodatus 
hoitavat puhdistuksen. Euroopassa 
suunnitellut pumput kierrättävät 
vettä energiatehokkaasti.
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Bioswim toimittaa sinulle 
mieltymystesi mukaisen altaan 
avaimet käteen periaatteella. 
Altaat voidaan rakentaa joko 
tavallisiksi uima-altaiksi tai 
muistuttamaan luonnonlampea. 
Mahdollisuuksia on rajattomasti.

Puhdistusjärjestelmä voidaan 
sijoittaa joko altaan välittömään 

Jokainen bioswim asennus 
s o v i te t a a n  p a i k a l l i s e e n 
ympäristöön ja ilmastoon. Kukin 
asennus suunnitellaan erikseen 
ja  asennuk seen val i taan 
sopivimmat komponentit ja 

Alueellisiin olosuhteisiin 
räätälöidyt sovellukset

läheisyyteen, riippuen käytettävisä 
olevasta tilasta. Riippumatta 
halutusta konfiguraatiosta kaikki 
komponentit asennus ovat 
vuosikymmenten kokemuksen 
hiomaa huipputeknologiaa. Lisäksi 
asennukseen kuuluvat ulkonäön 
viimeistelevät kasvit.

Sen lisäksi, että voit nauttia 
kauniista ympäristöstä voit 
pulahtaa kemikaalivapaaseen ja 
energiatehokkaaseen altaaseen 
rentoutumaan.

alueellasi sopivimmat kasvit. 
Bioswim altaita on asennettu 
menestyksellisesti kuumasta 
tropiik ista pohjoismaiden 
talviolosuhteistiin.

Millainen on  
Bioswim allas?
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Suodatus on veden biologista 
käsittelyä ilman kemikaaleja. 
Suodatuksessa käy tetään 
luonnonmateriaalista valmistettua 
suodatinta ja kasveja. Kasvien 
sekaan voidaan lisätä koristekasveja 
luomaan haluttu ulkonäkö 
asennukselle. Mikrobit ja vesikasvit 
ovat tehokkaita suodattajia. Lisäksi 
menetelmään kuuluu mekaaninen 
BioNova hienosuodatin.

Altaan pinnalle kerääntyvät 
lehdet ja roskat poistetaan 
joko mekaanisella keräimellä 
tai ylivuodatuksen virtauksella. 
Näillä BioNovan suunnittelemilla 
menetelmillä saadaan saostuminen 
minimoitua. BioNovan biologinen 
suodatin poistaa yli 100micronin 
partikkelit. BioNova pumpuilla 
optimoidaan veden kierrätys 
ja tarvittaessa nopeutetaan 

Kuinka 
suodatus toimii?

puhdistusta. Biologisen ja 
mekaanisen suodatuksen 
yhdistelmällä saadaan paras 
lopputulos ja puhtain vesi.
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Alla on yksinkertaistettu esimerkki yksialtaisesta uima-altaasta ja siihen 
liittyvästä puhdistusjärjestelmästä.

Puhdistusperiaate

Vesi virtaa yli altaan reunalta 
elvytysalueelle jossa istutetut 
kasvit ja mikrobit elvyttävät 
vettä poistamalla siitä 
ravinteita.

Energiatehokas BioNova 
pumppu imee veden 
suodat t imen läpi  ja 
palauttaa sen altaaseen. 
BioNova altaat kuluttavat 
huomattavasti vähemmän 
energiaa tavanomaisiin 
altaisiin verrattuna.

Veden ylivirtaukseen 
perustuva avoin pintapuhdistin 
kerää ir toroskat pois 
turvallisesti. Pintapuhdistin 
on helppo tyhjentää.

A sennuk se en on 
saatavana energiatehokas 
lämmitysmenetelmä joka 
sovitetaan paikallisiin 
olosuhteisiin sopivaksi.

Biologinen suodatin poistaa 
vedestä pieniä partikkeleita. 
BioNova hienosuodatin auttaa 
pitämään veden kirkkaana ja 
puhtaampana.

Elvytysalue

Pumppu

Pintapuhdistus

Lämmitin

Biologinen suodatin
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BioSwim on BioNovan virallinen edustaja. Kaikki BioNovan edustajat 
saavat laajan koulutuksen tuotteisiin liittyvistä patentoiduista 
prosesseista BioNovan pääkonttorilla Saksassa.

Jokaiselle BioSwim altaalle 
annetaan BioNovan aitoustodistus. 
Tämä takaa, että altaasi on 
rakennettu BioNovan korkeiden 
standardien mukaisesti joka antaa 
sinulle mielenrauhan ja nostaa 
kiinteistösi arvoa.

BioSwim,  
luonnollinen 
vaihtoehto

Oletpa sitten muuttamassa 
olemassa olevaa allasta tai 
rakentamassa kokonaan 
u u t t a ,  s i n u n  t u l e e 
arvioida asiaa usealta eri 
kantilta mukaanluettuna 
ympäristöarvot. Liity niiden 
k ymmenien tuhansien 
eurooppalaisten joukkoon 
jotka ovat valineet BioNovan 
altaansa toimit tajak si . 
Vapauta itsesi kaikista 
kemikaaleis ta samalla 
säästäen energiaa ja 
nauttien ekologisesta ja 
kauniista altaastasi. Tee 
luonnollinen valinta ja anna 
BioNovan tarjota itsellesi 
ja perheellesi virkistystä 
vuosiksi eteenpäin.

Ohjeita 
projektin toteuttamiseen
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Jos haluat nähdä sivun täydellisenä, valitse englannin kieli


