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Den extremt snålspolande toaletten!

1 liter

6 liter

- Sparar 80% vatten!  

- Spolar under 1 Liter

- Urinsorterande 

- Färre tanktömningar

“EcoFlush gör det möjligt att ha en vanlig toalett som 
spolar under 1 liter! Sparar vatten hos enskilda avlopp 
och är godkänd hos kommunerna!”

- Godkänd av kommunerna!

6 liter

3 liter

1 liter

Vanliga 
WC

3/6 L
WC

EcoFlush
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0,3 Liter
Den lilla spolningen spolar endast ca 0,3 

L. Vattnets kraft kommer endast frami-
från och spolar ner i urinskålen och över 

kanten ner till resten av skålen för 
högsta hygien. 

 

2,5 Liter
Den stora spolningen spolar ca 2,5L. 

Vattnets kraft kommer både snett  
bakifrån och framifrån och spolar 

rent hela skålen.
 

Urinsorterande WC 
med unika egenskaper!
Genom att använda en urin-
sorterande WC så effektiviserar 
man till att kunna spola så lite 
vatten som möjligt. En person 
gör i snitt 6 toalettbesök per 
dygn. Eftersom 5 av 6 toalett-
besök bara innehåller urin, så 
räcker då den lilla spolningen i 
urinskålen 5 av 6 gånger. Snittet 
per spolning blir då ca 1 liter, 
vilket är 70-80% mindre än alla 
vanliga toaletter på marknaden!
EcoFlush spolning och inbyggda 
vattenlås är helt unika. 

Fakta EcoFlush
Vattenanslutning: Flexibel rostfri slang. 1/2” Gänga R15
Spolning i liter: Stor spolning: 2,5 L, Urinspolning: 0,3 L
Spolning i liter i snitt per spolning: ca 1 Liter. 
Urinavlopp: 50mm. 50 mm övergångsnippel medföljer. 
Går att få både med dolt eller synligt avlopp. Säg till vid 
beställning.
Avlopp: Passar till vanligt 110 mm. 
Urinslang: Vit 19mm, inkluderad. (fastmonterad)
Toalettsits: Standardsits i vit plast ingår.

RSK-nummer EcoFlush:  7809023
RSK-nummer Jafo-stos:  3106664

Gemensamt avloppSeparat urinavlopp

Spola bara där det behövs!  

EcoFlush innebär färre tömningar av avloppstanken! 
EcoFlush är perfekt till tankar där man behöver spara på vatten eller vill få färre tömningar av tanken. Den 
kopplas till vanligt 110-avlopp, och är lätt att byta till från en gammal toalett! Man kan välja att ha separat 
eller gemensamt avlopp.  Läs mer om olika lösningar för urinavloppet i monteringsanvisningen.

Jafo-stos för gemensamt avlopp. Urin-
slangen leds till vanliga avloppet.

Beställs separat. RSK 3106664.

Vattenlås Urinslang

Tryck 1 gång 
och släpp för 

att spola!

620 mm

350 mm

820 mm

450 mm


