
FREMTIDEN ER GRØN

SPAR VAND & PENGE

ecoBETA 2 sky l med KUN 1 knap t i l t oi let t er

Patenterede danske produkter

SPAR VAND & PENGE



Histor ien begyndte i 1999. Nils Karstensen med en fort id som f lyingeniør f ra Airbus kom t il Danmark for at designe vindmølletårne. 
Lisbeth Sylvestre har arbejdet i mange år i udlandet, blandt andet i Mellemøsten, hvor hun har mærket t il vandmangel.  De besluttede 
at de ville bruge deres t id t il meningsfyldt ressourcebesparende og bæredygtigt arbejde. Derfor valgte de at koncentrere sig om 
vandbesparelse. Det natur ligste var at starte med toiletter, som er en af  de største vandforbrugere og of te løber og mister derved 
mange liter  vand, især på grund af  uef fekt ive skylleventiler . I begyndelsen blev der udviklet systemer t il 1 skyls tolilet ter, og senere 
EUROPA skylleventilen t il udskif tning af  2-knap/ 2skyl ventilen og t il nye toiletter.

ecoBETAs grundprincip er at udvikle enkle, robuste, vandbesparende produkter hvor FUNKTIONEN KOMMER FØR DESIGN:

Der er mange forskellige 2-knap skylleventil design.  Of te virker de ikke opt imalt , så brugeren må trykke f lere gange.

Histor ie

Med 2 skyl KUN 1 knap kan der  ikke t r ykkes f orker t



Vi star tede med ecoBETA konver ter ing af  1 skyl t il 10 0 % velf ungerende 2 skyl

besparelsen ca. 30%

SPAR & BEVAR med



I stedet  f or  2 knapper / 2 skyl                                       Andre 2-skyls vent iler
ecoBETA EUROPA - 2 skyl KUN 1 knap                      

Enkel og robust design

10 års garanti

Bundpakning 4mm tyk

Mindre vand

Mere vand

80  % af  alle sky l i  pr ivat en er  det  li l le sky l
90 -95 % af  alle sky l på inst i t ut ioner  er  det  li l le sky l
med ecoBETA er  det  umuligt  at  ødsle med vandet

Kompliceret design

STOR RISIKO FOR LÆKAGE

Kort levetid i kalkholdigt vand



ecoBETA SUZY med skyllekant                                   Toilet  uden skyllekant

Funkt ion f ør  design

Uden skyllekant kræves ofte 2-3 extra skyl 

fordi vandet ikke når i front af toilettet

Enkel og robust toilet med ecoBETA 2 skyl KUN 1 knap

Med skyllekant skyldes kummen bedre ren



ecoBETA ecoSMART indbygget                                 Kompliceret  systemer
2 skyl kun 1 knap

Høj og smal støbt cisterne 
giver kraftig lille og stor skyl

Hvorfor er der altid fleste 
fingerafryk på den store 
knap?

Fordi brugerne ofte erfarer at det 
lille skyl ikke virkes optimalt, 
derfor bruges det store skyl 
resultatet er øget vandforbrug. 

Det skyldes at vandtrykket er for 
svagt i en firkantet cisterne.

Her: Funktion før design                                                              Design før funktion



Enkle & ef f ekt ive løsninger  giver  st ør st  vandbespar elser

The smar t  w ay t o save w at er

Vi t ilbyder at gennemgå alle vandsteder på inst itut ioner og virksomheder, tage 
målinger af  vandgennemstrømningerne, og rapporter om produkternes t ilstand.

I vores t ilbud er indbefattet de bedste løsninger for toiletter, vandhaner og 
brusere, der giver størst vandbesparelser uden at brugeren miste komforten.

Venligst besøg vores hjemmeside www.ecobeta.dk og klip på produkter.



+45 9835570 0  -  w w w .ecobet a.dk - ecobet a@ecobet a.dk

Der  er  mange r ef er encer  f r a Danmar k og udlandet

Vi deler med stolthed vores referencer og samarbejdspartnere f ra hele verden,
venligst se vores hjemmeside www.ecobeta.dk og klik på referencer.
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