
Eco-toaletter från Sverige sedan 1991.

EcoVac®

WostmanWostman

   Supersnålspolande WC till alla enskilda avlopp!

 Vakuum-WC som
sparar 90% vatten!

Eco-toaletter från Sverige sedan 1991.

Nya EcoVac!

Efter 1000-tals sålda EcoVac-

toaletter så kommer nu en ny och 

uppdaterad version av den smartaste 

toaletten på marknaden.

EcoVac® Base

Baspaket med 1 st Ecovac WC till tankar.
EcoVac® Extend 1

1 EcoVac WC som passar fler sorters tankar.
Med ett EcoVac-paket får du den bästa vakuum- 

toaletten på marknaden till oslagbart pris och  

komfort! En riktig vattentoalett av porslin som  

spolar extremt lite vatten. Används till avlopps-

tankar som klarar undertryck. T.ex Cipax-tankar 

under eller ovan mark. Vakuumet bildas i av-

loppstanken. Base-paketet är utbyggningsbart 

senare om fler toaletter ska installeras! Se EcoVac 
Extend!

Med ett EcoVac Extend-paket får du den bästa 

vakuum-toaletten på marknaden till oslagbart pris 

och komfort! En riktig vattentoalett av porslin som 

spolar extremt lite vatten. För 2 eller fler EcoVac till 
samma avloppstank. Fungerar med många sorters 

avloppstankar. Vakuum bildas i vakuumslussen 

som sedan ”släpper” ner avfallet i underliggande 

behållare / tank. Detta paket är utbyggbart senare 

om fler toaletter ska installeras!

EcoVac® Extend 2

Paket för 2 eller fler toaletter.
Med ett EcoVac Extend 2 -paket får du den bästa 

vakuum-toaletten på marknaden till oslagbart pris 

och komfort! En riktig vattentoalett av porslin som 

spolar extremt lite vatten. För 2 eller fler EcoVac till 
samma avloppstank. Fungerar med många sorters 

avloppstankar. Vakuum bildas i vakuumslussen 

som sedan ”släpper” ner avfallet i underliggande 

behållare / tank. Detta paket är utbyggbart senare 

om fler toaletter ska installeras!

EcoVac® BOSS2

Paket för 1 eller 2 EcoVac till komposteringsenhet.
Med ett EcoVac BOSS:2-paket får du den bästa  

vakuumtoaletten på marknaden till oslagbart pris 

och komfort! En riktig vattentoalett av porslin som 

spolar extremt lite vatten. För 1 eller 2 st EcoVac till 

en komposteringsenhet. Perfekt för dig som inte får 

tillstånd till sluten tank. 

Populärast 
och smidigast!



Eco-toaletter från Sverige sedan 1991. Wostman

Gör det möjligt med vattentoalett överallt!

Extremt energisnål
• Motorn används bara i några sekunder när 

man spolar. Energikostnad blir därför under  

ca 10 kr per år! 

• Förbrukar ungefär samma mängd energi per 

år som en eltoalett/förbränningstoalett gör på 

ett enda toabesök.

Driftsäkerhet
• EcoVac® är speciellt utvecklat för att hålla  

högsta driftsäkerhet. Inga ventiler eller skäran-

de pumpar som avfallet ska passera igenom. 

• Rörledningarna är tomma vilket minimerar 

risken att det ska frysa.

• Toaletten går att spola även vid strömavbrott.

Sparar över 90% vatten!
• Tack vare luft i ledningarna istället för vatten kan 

man spara stora mängder vatten. 

• Super-snålspolande med 0,6 Liter!

• Jämfört med vanliga toaletter kan man spara ca 

90% vatten. Jämfört med ”snålspolande” toalet-

ter sparar man ca 80%.

Töm tanken ca 1 gång per år / säsong!

• Det ger ca 3000 toalettbesök för en 3000 

liters-tank!

• Räkna med ca 1 liter till tanken per spolning  

(0,6 liter vatten + avfallet).  

Funkar med mängder av uppsamlingsenheter!
• De flesta typer av avloppstankar eller bio- 

enheter. 

• Kan även installeras på din gamla tank! Kolla 

vilka regler som gäller i din kommun.

3000 L tank

Mängder med fördelar att använda EcoVac!

Känslan av en  
riktig porslinstoa 

med vattenspolning 
går inte att slå!EcoVac® är den smarta vakuumtoaletten som gör det möjligt att 

använda vattentoalett där det annars inte är möjligt. Perfekt för det 
enskilda avloppet som kräver en snålspolande toalett, eller där du 
vill slippa tömma tanken mer än 1 gång per år!

Perfekt för enskilt avlopp!

EcoVac® använder ett unikt ”mjukvakuum” för att spola i toaletten. Som en blandning av en vanlig WC 

och en flygplanstoalett. Vakuummotorn aktiveras ett par sekunder vid spolning och för bort avfallet hela 
vägen till tanken på några sekunder. Vatten finns bara i toastolen och i ledningarna finns bara luft. 

EcoVac ansluten till en 2000 

liters-tank som står ovan mark.

EcoVac ansluten till en 

nedgrävd 3000 liters-tank.

EcoVac® är den smarta vakuumtoaletten som gör det möjligt att använda vattentoalett där det annars inte 

är möjligt. Perfekt för det enskilda avloppet som kräver en snålspolande toalett, eller där du vill slippa 

tömma tanken mer än 1 gång per år! EcoVac-systemet går att använda till mängder av olika sorters tankar 

och behållare.

EcoVac passar många sorters avlopp och tankar!

1 WC till 3000 L tank. EcoVacs  

standardpaket BASE. 

2 WC till 3000 L tank. Anslut flera 
WC till samma tank! 

1 WC till MINI tank 1000 eller 2000 L. Bra för de 

som inte kan gräva ner en tank eller vill slippa 

dyra grävkostnader! 

1 eller 2 WC till BOSS:2. Slipp tömning och 

kompostera själv.   
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