
Kontakt os for en gratis beregning af dine muligheder for at spare vand og penge:

Hvilket skyl skal du vælge?
Hver gang må du overveje, hvilken knap du skal vælge ...

Tilskynder ikke til at 
spare på vandet
Mange vælger bare det store skyl. 

Knappen er simpelthen størst – og så er 

der ihvertfald skyllet ordentligt ud! 

Ingen grund til at vælge!
Med kun 1 knap kan du ikke tage fejl!

ecoBETA® 2-SKYL 
MED 1 KNAP

STANDARD 2-SKYL 
MED 2 KNAPPER

Betjeningen er 
enkel og intuitiv

Kun 1 ud af hver 5.-7. skyl 
kræver det store skyl!

Det store skyl kræver en 
ekstra indsats
Netop denne lille forskel i design skaber 

den store forskel i brugernes adfærd. 

Det er utroligt, hvor meget vand, der kan 

spares!

Ingen utætheder
Enkel design med kun få dele giver 

optimal driftsikkerhed uden risiko for 

lækage.

Pålidelig
Eneste behov for vedligeholdelse er, når 

bundpakningen skal skiftes hvert 8.-10. 

år. Det tager kun 1 minut!

Til opgradering af 
2-skylstoiletter med 2 
knapper
ecoBETA® 2-skyl kan monteres i de 

fleste eksisterende toiletter.

Risiko for lækage
Konstruktionen med mere end 50 små 

plastikdele kan let komme til at stå og 

løbe, fordi knappen sætter sig fast eller 

på grund af  kalkaflejringer.

Kostbar vedligeholdelse
Det komplekse design kræver jævnlig 

vedligeholdelse af  en fagmand.

ecoBETA® A/S
Staunvej 29

DK-9240 Nibe

T +45 9835 5700

E: ecobeta@ecobeta.dk

W: www.ecobeta.dk

CVR 28898363 2-skyl med kun 1 knap

Skyllevolumen i det lille skyl 
kan regu leres.

Kalkaflejringer i det komplek-
se design svækker med tiden  
tætheden.

SAMMENLIGNING

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



ecoBETA® sparer MERE VAND 
end 2-skylstoiletter med 2 knapper

PROJEKT ÅR RESULTAT

Ministeriet for Fødevarer 2009 • Slut med problemer med vedligeholdelse

Musikhuset in Esbjerg 2011 • Vandbesparelse 48%
• Ikke flere problemer med vedligeholdelse

Seminarieskolen i Aalborg 2012 • Vandbesparelse 25%
• Ikke flere problemer med vedligeholdese

Frederiksberg Rådhus 2011 • Vandbesparelse 47%
• Ikke flere problemer med vedligeholdelse

Station City, Halmtorvet 2013 • Vandbesparelse 32%

Dokumenterede besparelser efter opgradering af standard 2-skylstoiletter

Internationalt prisbelønnet
ecoBETA® 2-skylsventiler og indsatser har vundet flere internationale priser for deres vandbesparende potentiale, design, 

driftsikkerhed og kvalitet. Evidensbaseret forskning bekræfter, at ecoBETA® 2-skyl med kun 1 knap udviser de mest konsistente 

statistisk signifikante resultater og giver størst værdi for pengene med vandbesparelser, der spænder fra 14 til over 50%. 

Idag anses 2-skylstoiletter med 2 knapper ofte som eneste mulighed for at spare vand på toiletter. 

ecoBETA® 2-skyl har kun 1 knap, og netop denne lille forskel i design skaber den store forskel i brugernes adfærd. Det er 

overraskende, hvor meget vand, der kan spares!

2-skyl med kun 1 knap


