
Vand er en dyr og knap ressource
At sikre adgang til rent drikkevand er en af vor tids største globale udfordringer.

ecoBETA® sparer på verdens mest dyrebare resource – VAND –
ved at minimere vandforbruget til toiletskyl og er i dag førende 
i totalløsninger til vandbesparelse.
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Vi kan alle gøre en indsats for at spare på vandet
Toiletskyl tegner sig for næsten 1/3 af  det samlede vandforbrug 

i hjemmet. Dette tal er endnu højere i institutioner og 

kontorbygninger.

ecoBETA® 2-skyl har kun 1 knap og er et godt eksempel på, 

hvordan en lille ændring i design kan skabe store ændringer 

i menneskers adfærd. Det er overraskende, hvor meget vand 

der kan spares. Selv opgraderingen af  moderne 2-skylstoiletter 

med 2 knapper skaber store besparelser!

Reduktion i energiforbrug og CO
2
 er sidegevinster som følge 

af  det mindskede behov for at pumpe, transportere og rense 

spildevand. I nogle tilfælde kan vandbesparelserne minimere 

behovet for at søge nye vandforsyninger.
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Med kun1knap sikrer ecoBETA® 
vandbesparelser op til 50% pr. skyl
En enkel designløsning, der ændrer vores adfærd
Undersøgelser viser, at 90% af  alle toiletbesøg på arbejdspladser 

og institutioner er det lille skyl. Hvorfor bruge tid på at vælge skyl?

Med ecoBETA® 2-skyl er det ikke nødvendigt at overveje, hvilket 

skyl du skal vælge, for der er kun 1 knap! Vandbesparelsen er 

mærkbar – og det er godt for miljøet og din pengepung!

Fordele indbefatter:

■  Enkel og intuitiv betjening – uden det forvirrende 2-knap 

system

■ Dokumenterede vandbesparelser fra 14 til 50% pr. skyl

■ Dokumenteret brugertilfredshed op til 99%

■ Let at montere i de fleste eksisterende toiletmodeller

■ Ingen behov for vedligeholdelse

Det er ikke muligt at ødsle med vandet

■  Med ecoBETA® 2-skyl er valget af  det store skyl altid en 

bevidst handling, idet brugeren skal gøre en ekstra indsats 

ved at holde knappen i få sekunder.

■  Det store skyl kan altid afbrydes ved at slippe knappen, når 

kummen er ren.

■ Der er ingen risiko for, at toilettet kommer til at stå og løbe.

■  Skyllevolumen i det lille skyl kan justeres til det lavest nødvendige 

efter toiletkummens udformning og kloakforholdene.

Ingen vedligeholdelse 

Eneste behov for vedligeholdelse er, når bundpakningen skal 

skiftes efter 8-10 år. Det tager kun 1 minut.

Ingen risiko for lækage
Det robuste og enkle design med kun få dele giver optimal drifts-

sikkerhed uden risiko for lækage. For hvert skyl bevæger ventilen 

sig op og ned på centerskaftet og er derfor modstandsdygtig over 

for aflejring af  kalk m.v. 

Med kun 1 knap kan du ikke tage fejl!

Indsatser til konvertering af  
1-skylstoiletter til 2-skyl – uden at ændre 
toilettets udseende!

2-skylstoiletter med 2 knapper kan 
opgraderes til ecoBETA 2-skyl. Den 
patenterede ventil muliggør regulering 
af  det lille skyl til lavest nødvendige 
skyllevolumen. Det store skyl forbliver 
uændret.

Mere vand

Mindre vand

1 knap – 2 funktioner
Lille skyl: Tryk og slip
Stort skyl: Tryk og hold i 3-4 sekunder



ecoBETA® A/S
Staunvej 29

DK-9240 Nibe

DENMARK

T +45 9835 5700

E: ecobeta@ecobeta.dk

W: www.ecobeta.dk

CVR 28898363

Har vi fanget jeres interesse?
Kontakt os for en gratis beregning af jeres vandforbrug og besparelsespotentialet.
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I front med enkle 
vandbesparende løsninger
Prisbelønnede toiletventiler og indsatser
ecoBETA® 2-skylsventiler og indsatser har vundet flere internationale 

priser for deres vandbesparende potentiale, design, driftsikkerhed 

og kvalitet. Effektiviteten bekræftes af  anbefalinger fra kunder. 

Forskning understøtter, at   ecoBETA®  2-skyl giver størst værdi for 

pengene i form af  vandbesparelser, der spænder fra 14 til over 50%.

Totalløsninger til vandbesparelse
Vores mål er at SPARE VAND – med enkle løsninger, der tilgodeser 

det bæredygtige aspekt og giver økonomiske fordele, uden at det går 

ud over komforten,

Vores produkter omfatter såvel vandbesparende brusere som 

vandsparere til vandhaner. Som noget nyt tilbyder vi også voksen- og 

børnetoiletter.


