ORS BioSystem
Kostnadseffektivt och miljövänligt
alternativ för luktfria soprum

Avfallsteknik

Avfallsteknik

ORS-Biosystem - ingen lukt, kyla eller kemikalier
Det traditionella sättet att lösa luktproblem i ett soprum är genom
kostsam kylning eller att använda giftiga kemikalier.
Ett soprum kräver ofta kyla, kemikalier eller ozon för att
förhindra uppkomsten av dålig lukt. Grunden till problemet
är nämligen de bakterier som helt naturligt finns närvarande
i allt matavfall. Deras nedbrytningsarbete inleds så snart
ingenting kraftfullt hindrar dem - och soporna börjar snabbt
lukta illa.
De vanligaste lösningarna på marknaden är dessvärre både
kostsamma, energikrävande och miljöförstörande.
ORS BioSystem är ett biologiskt system som bekämpar lukten
genom att tillföra en gynnsam, levande bakteriekultur. Den
biologiska produkten innehåller en unik sammansättning av

Tar effektivt bort svåra lukter som kommer från
toaletter, urinoarer, blöjor och organiskt matavfall.

bakterier som bryter ner fett och organiskt material utan
att producera illaluktande ämnen. Bakterierna är särskilt
utvalda för sina egenskaper och ofarliga för människor, djur
och natur.
Metoden är både miljövänlig och ekonomiskt fördelaktig,
eftersom den eliminerar behovet av kemi, kyla och ozon.
Resultatet blir ett luktfritt, hygieniskt soprum med minimal
miljöpåverkan.

ORS BioSystem ger dig fördelar
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En biologisk behandling som löser dina problem
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Med ORS BioSystem kommer du tillrätta med en rad olika luktstörningar, till exempel från pumpstationer, soprum, komprimatorer och containrar - eller andra platser där organiskt
material ansamlas. ORS BioSystem kan även ta bort svåra lukter
som kommer från toaletter, urinoarer eller från blöjor.
En driftpartner att lita på!
Ett samarbete med Bioteria ger dig inte bara lösningen på ett
luktproblem, ett miljöproblem eller ett kostnadsproblem. Du
får även en driftpartner som ser till att din anläggning alltid
fungerar, så du kan fokusera på din kärnverksamhet.

FÖRDELAR MED BIOTERIAS ORS-BIOSYSTEM
•

Inget behov av kylning, ozon eller giftiga kemikalier

•

Minimal miljöbelastning

•

Hygieniskt utan lukt

•

Driftövervakning av utbildad personal

•

Helt ofarligt för människor och djur

Avfallsteknik

Bioterias ORS BioSystem
Vår målsättning är att du som kund alltid ska spara pengar och samtidigt minska din
miljöpåverkan. Med Bioterias biologiska behandling kombinerat med teknik och ett gediget
drift- och underhållsprogram får du en kostnadseffektiv lösning, en hygienisk arbetsmiljö
och minskade driftbekymmer. Dessutom är du med och bygger ett hållbart samhälle.
Tillsammans bygger vi en bättre värld.

“

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

Bioteria Tehcnologies AB
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www.bioteria.com

