
Förbud mot utsläpp från växthus! 
EU och jordbruksverket ställer nu högre 
krav på växthusodlare. Enligt lag är det 
förbjudet att släppa ut vatten som innehåller 
gödningsämnen från växthusodlingar. BioBox 
uppfyller de krav som ställs.   

En förklaring till ökad skörd? 
När resultaten från Boris Larssons första 
år med BioBox presenterades blev många 
skeptiska då Boris hade minskat gödningen 
med 4 ton och ändå fick en kraftig 
skördeökning. Förklaringen kan vara denna:
Enligt Jordbruksverket släpper ett växthus 
ut mellan 0,6 – 0,8 kilo gödning per m2 och 
år. Det skulle innebära att Boris Larsson 
släppte ut mellan 6 och 8 ton gödning från 
sina 10.000 kvadratmeter innan han skaffade 
BioBox. Före BioBox förbrukade Boris 15 
ton gödning per år, om man räknar bort 6 ton 
(som gick ut som spillvatten) fick plantorna 9 
ton gödning netto.
Med BioBox minskade förbrukningen från 
15 till 11 ton (- 4 ton) eftersom inget gick ut 
i spillvattnet fick plantorna 11 ton gödning, 
2 ton mer än året innan. Miljöbelastningen 
minskade alltså med 6 ton gödning, varav 2 
ton kom plantorna till godo och 4 ton blev 
en ren besparing. På samma sätt kunde Boris 
vattna mer och ändå spara 1,7 kubikmeter.

Hjälp med finansiering? 
Tack vare vårt samarbete med SEB Finans 
som värnar om vår miljö – kan vi erbjuda 
en fördelaktig finansiering av din BioBox 
investering. 

BioBox i byggsats 
RaaTec erbjuder nu BioBox™ i byggsats 
för de som själva vill bygga sin egen 
recirkulerinsanläggning.

27.000 – 33.000:- per stapel 
En BioBoxstapel med 2 boxar, biologiskt 
filterfyllningsmaterial, slangar, kopp-
lingar och installationsanvisning med-
följer. Levereras omonterad i prisläge 
27.000 – 33.000:- beroende på 
konfiguration. Frakt och moms
tillkommer. Exkl vattentankar.
Kapaciteten per BioBoxstapel  
är 6 – 14 m3 per dygn.

Support och service? 
Du som köper BioBox i byggsats kan 
givetvis köpa till support och service i 
efterskott.

Nyckelfärdig recirkulering
Du som inte har tid och lust att bygga själv 
kan även fortsättningsvis köpa BioBox med 
projektering, installation, igångsättning 
och serviceavtal. Komplett installerat och 
nyckelfärdigt med funktionsgaranti.

Flexibel och utbyggbar
Med en golvyta på bara 80 x 120 cm är 
BioBox lättplacerad. När behovet ökar kan du 
enkelt komplettera med en eller flera staplar, 
staplarna behöver inte stå intill varandra. 

Telefon 0709-299 099

Nu kan du välja hur du vill ha din BioBox™,
— nyckelfärdig eller i byggsats.

RaaTecAB
Tullgatan6,25269RÅÅ,Sweden 
Tel +46 709 299 099
info@raatec.com, 
www.raatec.com

In co-operation with HAS, Hungarian Academy of Sciences, Budapest
Varumärket BioBox™ ägs av RaaTec. © Copyright 2007, RaaTec AB. 




