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Kort om oss
AB Evergreen Solutions är ett mycket framgångsrikt och innovativt miljöteknikföretag
som är verksamt under varunamnet 4evergreen. Vi arbetar med certifierade kvalitetsprodukter för avloppsvattenrening i stor som liten skala och professionell regnvattenåtervinning. Med marknadens bredaste sortiment inom prefabricerad avloppsvattenrening har vi etablerat oss som en ledande aktör inom området i Sverige med en omsättning inom koncernen på 60 miljoner SEK. Våra huvudprodukter är idag
4evergreen minireningsverk Kemfritt.se Normal, Kemfritt.se Hög, BC/BC UV, 4evergreen
markbädd på burk, ER/MB, 4evergreen BDT på burk samt 4evergreen MBR Premium.
Vi på 4evergreen erbjuder er helt kemikaliefria lösningar för att rena avloppsvatten
oavsett kravnivå.
Idag finns vi etablerade med försäljningskontor i Stockholm, Uppsala, Göteborg,
Malmö, Norrköping, Örebro, Nyköping och Umeå. I Trosa har vi lagerhantering och
montering och i Eskilstuna en egen tillverkning och distribution av GAP-tankar.
Läs mer om oss på www.4evergreen.se samt kemfritt.se.

4evergreen - avloppsvattenrening utan kemikalier

I snart 20 års tid har vi levererat lösningar för
enskilt avlopp i Sverige. Vi är idag den enda
leverantören som erbjuder marknaden
en kemikaliefri lösning oavsett reningskrav.

4evergreen Kemfritt.se är vårt koncept där vi erbjuder er olika tekniklösningar
för att rena avloppsvatten helt utan kemikalier, oavsett skyddsnivå. I snart 20
år har vi funnits på den svenska marknaden och är idag en nationell ledande
leverantör av prefabricerade avloppslösningar för små och medelstora behov.
Under åren vi har varit verksamma har vi successivt utvecklat och breddat vårt
produkterbjudande och kan idag stoltsera med den bredaste teknikportföljen i
Sverige för enskilt avlopp. Inte nog med det, vi kan även stoltsera med att vi
är den enda leverantören som kan erbjuda er en teknisk lösning utan kemikalier, oavsett skyddsnivå. För er som saknar anslutning till det kommunala
avloppsnätet ställs det krav enligt lag att rena allt eller vissa delar av ert
avloppsvatten. Oavsett era behov eller krav så kan vi hjälpa er. Från den
enklare gråvattenreningen, till er med behov av att rena såväl gråvatten som
WC-vatten till normal skyddsnivå, hög skyddsnivå eller varför inte till den
allra högsta nivån där vi cirkulerar vattnet, dvs ett kretslopp av vatten där
WC-stolen spolas om och om igen med renat avloppsvatten.
Fördelar med konceptet 4evergreen Kemfritt.se:
• En etablerad leverantör - oavsett skyddsnivå.
• Samtliga produkter EN12566-3 certiﬁerade för svenska krav.
• Välbeprövade system.
• All rening sker utan kemikalier.
• Ersätter slamavskiljare med markbädd/inﬁltration och fosforfälla.
• Rikstäckande försäljnings- och serviceorganisation.
• Inget behov av att byta 500 kg ﬁltermassa.
• Vi kan välja rätt lösning till just er oavsett krav.
•
Samtliga system lämpas sig för svenska krav.

4evergreen BDT på burkk är
sning,
en kompakt allt-i-ett-lösning,
för rening av BDT-avlopp.
p.

En allt-i-ett-lösning för BDT-rening.

4evergreen BDT på burk.
Som ledande leverantör av prefabricerade lösningar för
avloppsvattenrening har vi glädjen att erbjuda en
certiﬁerad totallösning avsedd för BDT-avlopp
(Bad-, Disk- och Tvättvatten).
4evergreen BDT på burk är en produkt lämplig
för att rena BDT-avlopp från enskild fastighet.
Lösningen renar helt passivt utan el eller pumpar.
och givetvis utan kemikalier. Allt i en och samma burk.
rk.
En tank är allt som behövs för att rena ditt BDT avlopp.

4evergreen BDT på burk
Art.nr

04-005-1001

Höjd inlopp (cm)

125

Längd (cm)

184

Höjd utlopp (cm)

9

Bredd (cm)

140

Vikt (kg)

120

Höjd (cm)

155-206

Slamvolym(l)

1100

I Sverige sedan 2011

• Fungerar utan el eller mekaniska pumpar.

• Inget behov av att grävas om.

• Enkel installation, allt i samma burk.

• Tyst under drift.

• Certiﬁerad teknik enligt EN12566-3.

• Lämplig för permanent- och fritidsboende.

• Minimalt behov av underhåll och tillsyn.

• Renar utan kemikalier.

läs mer på www.bdtpåburk.se

Kemfritt.se Normal
powered by Bio Max

Det kemikaliefria minireningsverket
för normal skyddsnivå.
Vi är stolta över att kunna erbjuda en lösning som på ett innovativt sätt fungerar i
avseende på småskalig biologisk fosforrening. 4evergreen Kemfritt.se Normal powered
by Bio Max kombinerar en unik biomassa HLT400 med en kontinuerlig reningsprocess
som inkluderar en jäsningssekvens. Denna kombination skapar förutsättningar för en
helt biologisk process att rena fosfor. Nere i tanken återﬁnns inga mekaniska pumpar
utan all pumpning sker med tryckluft från en kompressor placerad intill tanken.
Enkelt, robust och driftsäkert.

Fördelar med 4evergreen Kemfritt.se Normal:
• Låg driftkostnad - inga förbrukningsmaterial för fosforrening.
• Inga mekaniska pumpar i tanken.
• EN12566-3 certiﬁerad för svenska krav.
• Välbeprövad - Över 3000 system i drift.
• All rening sker utan kemikalier, inget förbrukningsmaterial används.
• Ersätter slamavskiljare med markbädd/inﬁltration och fosforfälla.
• Rikstäckande organisation.
• Inget behov av att byta 500 kg ﬁltermassa.
• Unik biomassa och process möjliggör biologisk rening av fosfor.
• Support ingår kostnadsfritt, ej behov av årliga avgifter.

• Finns i storlekar upp till
250 p.e. i en och samma tank
• Unik biologisk process.
• Inget krav på serviceavtal.
• Renar utan kemikalier.

Under jäsningssekvensen arbetar
den unika bakteriemixen HLT400
framtagen för biologisk fosforrening.

läs mer på www.kemfritt.se

Kemfritt.se Hög
powered by Puroo

Det kemikaliefria minireningsverket
för hög skyddsnivå.
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Att rena avloppsvatten från såväl WC som BDT-avloppet till så kallad högskyddsnivå är
idag inte möjligt utan någon form av kemisk reaktion. Biologiskt kan vi rena upp till
normal skyddsnivå men för att ta det sista steget upp till hög skyddsnivå krävs en
reaktiv process. 4evergreen Kemfritt.se Hög powered by puroo, har en certifierad rening
av fosfor helt utan användning av kemikalier eller filtermassa. Den beprövade SBR
processen (satsvis rening) från Tyskland som systemet bygger på, finns idag i över 100
000 installerade system runt om i världen. För att möta de tuffa svenska kraven på
fosforrening är systemet certifierat med en process för att rena fosfor helt utan kemikalier eller filtermassa. Fosfor renas istället genom att fosforbindande joner frigörs när el
växelvis går genom speciella offeranoder placerade i systemet. Jonerna binder fosfor till
sig och bildar en partikel som faller ned till botten av tanken och blir en del av slammet i
systemet.

Fördelar med 4evergreen Kemfritt.se Hög:
• Inga mekaniska pumpar i tanken.
• EN12566-3 certiﬁerad för svenska krav.
• Välbeprövad - Över 100 000 system i drift.
• All rening sker utan kemikalier.
• Ersätter slamavskiljare med markbädd/inﬁltration och fosforfälla.
• Rikstäckande försäljnings- och serviceorganisation.
• Inget behov av att byta 500 kg ﬁltermassa.
• Reningsverket levereras i stark och tålig glasﬁbertank.
•
Leverans direkt från Eskilstuna.
De högkvalitativa tankarna
i glasfiberarmerad plast
finns för ett hushåll i
stående alternativt en
liggande version.

• Finns i storlekar upp till
15 p.e. i en och samma tank.
• Högkvalitatativ
glasﬁberarmerad tank.
• Renar utan kemikalier.

läs mer på www.kemfritt.se

MBR Premium

Framtidens reningsverk
Kretsloppsverk - återanvänd ditt renade vatten
Unikt med 4evergreen MBR Premium är att denna lösning alltid kan, oavsett
förutsättningar, installeras på en enskild fastighet. Konceptet är framtaget för
högsta grad av rening och möjliggör installation helt utan grävning. Processen som
sådan renar helt utan kemikalier och möjliggör direkt återanvändning av det renade
vattnet till såväl WC-spolning som bevattning m.m.
Vid fritidshusbelastning elimineras normalt behovet av att slamtömma systemet.

Kretsloppsverket möjliggör
direkt återanvändning av ditt
avloppsvatten.

Hög skyddsnivå (WC + BDT) inkl hälsoskydd.
Utan behov av kemikalier, inﬁltration eller markbädd.
Utan behov av slamtömning på fritidshus.
Kan alltid installeras, oavsett krav, för kunder som vill ha riktigt WC.

Konceptet 4evergreen MBR Premium tas fram i nära dialog med kund och rådande
förutsättningar och varje system i sig är unikt sammansatt efter alla önskemål från
kunden och de förutsättningar som ﬁnns. Kontakta oss för mer information.
Med 4evergreen MBR Premium kan kunden få riktigt WC oavsett krav från kommun eller
förutsättningar på platsen.

Vi gör
icke byggbar
mark byggbar

läs mer på www.framtidensreningsverk.se

En kvalitetsutbildning sedan 2015

Vi har lokala försäljningskontor runt om
i hela landet och ﬂertalet av våra återförsäljare
är kvaliﬁcerade #proﬀspåavlopp.
Kontakta oss så hjälper vi dig med helheten,
från ansökan till driftsatt anläggning.

Din närmaste återförsäljare:

AB Evergreen Solutions | 08-4100 77 27 | info@4evergreen.se | www.4evergreen.se | www.kemfritt.se
Stockholm | Göteborg | Umeå | Trosa | Norrköping | Uppsala | Malmö | Örebro | Nyköping | Eskilstuna

