
A SOLUÇÃO DE TRATAMENTO  
DE ÁGUAS RESIDUAIS QUE  
PROTEGE A SUA PROPRIEDADE  
E O NOSSO PLANETA

Marcação
CE
Norma
EN 12566-3

https://www.premiertechaqua.com/pt-pt/tratamento-aguas-residuais/ecoflo
https://www.premiertech.pt/
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TRATAMENTO SEM  
CONSUMO ENERGÉTICO!

Biofiltração sem  
consumo energético

Filtro de fragmentos  
de casca de coco

Os modelos compactos  
incluem fossas sépticas

Soluções fabricadas  
em polietileno

ECOFLO É COMO, JUNTOS, 
FAZEMOS UMA DIFERENÇA 
SUSTENTÁVEL

Junte-se a nós no movimento para fazer um mundo melhor e mais  
sustentável. Proteja a sua família e o meio ambiente escolhendo Ecoflo,  
o sistema de tratamento mais eco-responsável disponível no mercado.
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INSTALADO  
PARA A VIDA
• Fácil manutenção

• Nunca precisa de ser removido ou substituído

• Não tem impacto visual sobre a paisagem

DESEMPENHO 
TRANQUILO
• Funcionamento autónomo 24 hr / 7 dias da semana

• Nunca colmata ou contamina o solo

• Garantia livre de problemas

COMPACTO  
E DISCRETO
• Até 50% mais pequeno que os sistemas  

tradicionais

• Integração paisagística

• Sem maus odores

O MELHOR  
INVESTIMENTO  
A LONGO PRAZO
• Valoriza a sua propriedade

• Não tem custos energéticos para o tratamento

• Sem reparações de elevado valor ou custos ocultos

• Sem necessidade de substituição do sistema  
completo

NATURAL, RENOVÁVEL  
E COMPOSTÁVEL
Ecoflo utiliza um filtro constituído por fragmentos de 
casca de coco, um sub-produto reciclável que é ideal  
para remover cargas poluentes em águas residuais. Os  
fragmentos de coco usados são 100% compostáveis.

OPÇÕES  
TRATAMENTO 
ESPECIALIZADO 
• Desinfeção por UV
• Redução de azoto

Primeira  
valorização

Reutilização de  
um sub-produto

Segunda  
valorização

Composto para projetos de 
reflorestação e jardinagem

Utilização durante  
10 a 15 anos

Filtro para  
águas residuais

A PEGADA DE  
CARBONO MAIS  
REDUZIDA
Desde a sua produção e transporte até à instalação,  
manutenção e uso, o Ecoflo tem a pegada de carbono 
mais reduzida do que qualquer produto do mercado –  
e os números assim o comprovam.
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Notas:

• Baseado na análise de instalações em França

• Sistemas para habitações de 5 HE

• As distâncias entre local de obra e os materiais necessários,  
foi assumida de 33 km para areia de filtração e pedra

ECOFLO ZEOLITE

Impacto no ciclo de vida

FILTRO  
DE AREIA

MICRO ETAR
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MANUTENÇÃO  
ANUAL  
Temos equipas próprias e uma rede de instaladores,  
treinados por nós para maximizar o tempo de vida do 
seu sistema Ecoflo.

RENDIMENTO  
GARANTIDO
Com a substituição do filtro de coco, no seu Ecoflo, 
em cada 10 a 15 anos, você garante que o seu sistema 
de tratamento continue a proteger a sua propriedade  
e o meio ambiente.

GARANTIA LIVRE DE PROBLEMAS

• Tanques em polietileno
• Filtros de coco
• Componentes e peças de substituição
• Sempre que garantida a correta instalação dos equipamentos e manutenções 

efetuadas por equipas certificadas

10 
ANOS

FAZER A DIFERENÇA PELA ÁGUA E PELO AMBIENTE
Na Premier Tech, Pessoas e Tecnologias estão ligadas  
de uma forma duradoura e transformadora, dando vida  
a produtos e serviços que ajudam a alimentar, proteger  
e melhorar o nosso mundo. 

As nossas equipas de especialistas estão em inovação 
constante, redefinindo os limites do possível através de 
soluções eficazes, eficientes e sustentáveis. Movidos por  
uma paixão partilhada, estamos comprometidos em  
proteger os nossos recursos para o futuro.

PT Water and Environment
Rua da Cerâmica – Broega
2870-502 MONTIJO PORTUGAL
PT-WaterEnvironment.pt

As informações contidas neste documento estavam atualizadas e consistentes com as informações disponíveis no momento 
da publicação. A Premier Tech Water and Environment Unipessoal Lda. não oferece garantias quanto à sua precisão. Devido 
à sua política de melhoria contínua, a Premier Tech Water and Environment Unipessoal Lda. reserva-se ao direito de alterar 
e / ou interromper a fabricação de qualquer produto e / ou modificar dados técnicos e preços, por qualquer motivo e a seu 
exclusivo critério, sem mais aviso prévio e sem responsabilidade de ninguém a esse respeito. ECOFLO®, PREMIER TECH® e 
PREMIER TECH & DESIGNTM são marcas comerciais da Premier Tech Ltd. ou das suas afiliadas. Ecoflo® está protegido por 
patentes: CA2499637; US7097768; ES2285173; EP1539325 (BE, FR). Aviso emitido em 2019-01-11. Para informações atuais 
sobre todos os pedidos e patentes para este produto ou qualquer parte dele, consulte o site patentmarking.premiertech.com 
(referência: 3685).
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https://www.youtube.com/channel/UCZQXT5DUYIMbM4Mk2Cp7T-A
https://www.linkedin.com/company/premier-tech-iberoto/
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