
Bioterias Biobod

Bioterias flexibla miljöstation för 
en kostnadseffektiv källsortering

Avfallsteknik



Ett moduluppbyggt, fristående, luktfritt och skadedjurssäkert  
avfallsutrymme utan behov av el. 

Stor revolution för fristående avfallsutrymmen

Ingen kyla, inga kemikalier, ingen lukt!

Det traditionella sättet att lösa luktproblem i ett soprum är  
genom kostsam kylning eller att använda skadliga kemikalier.
 
Med Bioterias ORS BioSystem bryts odörproducerande 
bakterier ner och kvar blir koldioxid och vatten. 

Tillsammans med Bioterias BioMaintenence Program drift-
övervakas systemet av utbildad tekniker från Bioteria. 

Att bygga avfallsutrymmen kostar en hel del. Dels i form av 
rena investeringar men också miljömässigt och inte minst i 
planeringsarbete. Trots detta är det ändå inte ovanligt att 
resultatet blir bristfälligt.

Brist på utrymme, tidspress eller t o m ekonomisk begränsing 
är vanliga problem när ett avfallsutrymme ska byggas. Bioterias 
Biobod löser inte bara dessa problem utan många fler.

Bioterias Biobod är ett fristående, luktfritt och skadedjurs-
säkert avfallsutrymme som inte kräver någon elinstallation. 
Bioterias Biobod kan lätt anpassas till flera olika storlekar 
utifrån verksamhetens beov och monteras på plats under 
1-2 dagar. I priset ingår allt du behöver, från projektering till 
drift och underhåll. Därför är en investering i Bioterias Biobod 
väldigt fördelaktig.



Ta en titt in i framtiden!

Bioterias Biobod är framtagen för lång livslängd, med under-
hållsfria material och för minsta möjliga energi- och miljö-
belastning. Att den dessutom kostar mindre än ett traditionell 
soprum är en bonus.

Storleksanpassad och lättplacerad
Storleksanpassad utifrån verksamheten. Kan enkelt byggas ut. 
Kan placeras på befintliga hårdgjorda ytor.

Självförsörjande
Solceller på taket gör Bioterias Biobod självförsörjande på el. 
Ingen elinstallation krävs.

Trivsam arbetsmiljö
Skjutdörr utan tröskel minimerar problem med uppsamlad snö 
och skapar en enklare hantering av kärl. Väggmaterialet kan 
enkelt spolas rent och innehåller få porer som kan dra till sig 
smuts och farliga bakterier. 

Brand- och skadedjursäkert
Brandskyddsklassad och kan placeras 2 m från byggnad. 
Skadedjur hålls borta tack vare genomtänkt konstruktion.

Kräver ingen byggplatstetablering
Monteras under 2 dagar, ingen byggarbetsplatsetablering krävs.

FÖRDELAR MED BIOTERIAS BIOBOD
Låg investeringskostnad
Bioboden kräver inga projektering eller tillkommande underentreprenörer.
Montering ingår i priset och utförs av Bioteria. 

Kort leveranstid
Från beställning står Bioterias Biobod färdigmonterad inom 2 veckor. 
Monteras under 2 dagar, ingen byggarbetsplatsetablering krävs.

Låg driftkostnad
Bioterias Biobod är självförsörjande på el. Inga farliga kemikaler eller 
dyr kylning krävs.

Avfallsteknik

Luktfritt utan kyla eller kemikalier. 
Biologisk luktkontroll motverkar alla typer av lukter som kan upp-
stå i ett avfallsutrymmen såsom besvärlig lukt från mat och blöjor. 
Bioboden är välventilerad. Ingen kylning eller ozonbehandling krävs.

Drift och underhåll
Med Bioterias drift- och underhållsprogram står vi för kontroll 
och drift vilket ger god funktion och hygien. Detta leder till låga 
driftkostnader samtidigt som man har full insyn via nätet

Stor revolution för fristående avfallsutrymmen

Finns i flera storlekar!
Bioterias Biobod finns i flera storlekar och kan
även specialanpassas till dina specifika behov.



Bioterias Biobod
Bioterias Biobod förenar arkitektur, miljö och hygien med den nya industriella biotekniken. 

Traditionella problem har fått nya lösningar. Precis den ambition som också förenar 
människor som verkar för en hållbar utveckling. 

Bioterias Biobod är ett resultat av en gemensam utveckling med våra kunder, en gemensam 
strävan efter den optimala avfallsanläggningen. För miljön. För ekonomin. 

Och samtidigt minimera tidigare besvärliga driftstörningar som dålig arbetsmiljö och lukter.

Tillsammans bygger vi en bättre värld. 

Bioteria Tehcnologies AB
Tumstocksvägen 13, 187 66 Täby
Tel: 08-540 889 00
www.bioteria.com

“Det krävs ett helt nytt sätt att tänka för 
att lösa problemen vi skapat med det 
gamla sättet att tänka”
albert einstein

Avfallsteknik


