
Labko® 
SAKO 2000 Vision 
-imeytysjärjestelmä

Labko SAKO 2000 Vision on asennusvalmis kokonaisuus maapuhdistamon rakentami-
seen. Siihen kuuluvat saostussäiliö ja imeytysputkisto suodatinkankaineen. Järjestelmän 
saostussäiliö on 3-osastoinen, joten sillä voidaan käsitellä kotitalouden kaikki jätevedet. 
Järjestelmä on suunniteltu enintään kuudelle henkilölle ja sen tilavuus on 2000 litraa. 
Säiliössä on sisäänrakennettu, patentoitu virtauksenjakaja, jonka ansiosta virtaus jakau-
tuu tasaisesti molemmille erikoisrei’itetyille imeytysputkilinjoille ja siitä tasaisesti 
koko kentän alueelle. 

LVI-numero 3629 015

Labko SAKO 2000 Vision 
-imeytysjärjestelmä sisältää 
saostussäiliön, imeytysputkis-
ton ja suodatinkankaan.

Ammattitaitoinen suunnittelu, kohteeseen sopiva tuote ja oikein tehty asennus takaavat, että 
kiinteistölle tulee laadukas ja pitkäikäinen jätevesijärjestelmä. Järjestelmän oikea hoito ja huolto 
varmistavat järjestelmän toiminnan siten, että se täyttää haja-asutusalueiden jätevesiasetuksen 
puhdistusvelvoitteen. www.wavin-labko.fi ja www.jätevedet.fi sivuilta löydät lisätietoja jäte-
vesiratkaisuistamme sekä tuotteidemme jälleenmyyjät ja huoltoliikkeet.
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50 vuoden kokemukseen ja osaamiseen 
perustuva luotettava ja optimoitu design 

Uutuus!



LVI-numero L1 L2 Du1 Dy1 H1 H2 H3 V1 V2 V3 h Paino

 mm mm mm mm mm mm mm l l l mm kg

3629 015 2400 1400 600 110 1200 1130 2350 1000 550 450 1000 220  

 

Labko SAKO 2000 Vision 
-imeytysjärjestelmä 

Merkkien selitykset
L1/L2 = pituus/leveys 
Du1 = huoltokaivon halkaisija
Dy1 = yhteiden halkaisija
H1/H2/H3 = korkeus
h = maks. asennussyvyys
V1/V2/V3 = tilavuus 

Labko SAKO 2000 Vision -järjestelmän etuja
•	Järjestelmä	on	pitkäikäinen	ja	sillä	on	hyvä	puhdistusteho
•	Luja	ja	kestävä	rakenne,	asennussyvyys	(h)	1000	mm,	
 ei pohjavesirajoitusta
•	Matala	rakenne,	sopii	myös	tonteille,	joissa	esimerkiksi	kallio	
 on lähellä maanpintaa
•	Saostussäiliön	pohjan	muoto	yhdessä	tilavan	huoltokaivon	kanssa	
 mahdollistaa täydellisen tyhjentämisen
•	Patentoitu	virtauksenjakaja	varmistaa	veden	tasaisen	jakautumisen	imeytysputkilinjoihin
•	Erikoisrei’itetty	imeytysputkisto	jakaa	veden	tasaisesti	maaperään	ja	
 parantaa puhdistustulosta
•	Tilava	huoltokaivo	helpottaa	seurantaa	ja	tyhjennystä
•	Huoltokaivossa	turvallinen,	lukittava	muovikansi
•	Sopeutuu	huomaamattomasti	pihapiiriin,	sillä	huolto-
 kaivo voidaan katkaista maanpinnan mukaan
•	Suomessa	suunniteltu,	valmistettu	ja	testattu,	
•	CE-merkitty	ja	EN	12566-1	-standardin	mukainen	tuote
•	Uudistettu	optimoitu	muoto	tekee	siitä	edullisemman	
 kuljettaa ja varastoida sekä helpottaa asennusta 

Aloita jätevesi-

projektisi jo tänään: 

www.jätevedet.fi

10 vuoden takuu
Wavin-Labko Oy myöntää valmistamilleen saos-
tussäiliöille 10 vuoden materiaali- ja tiiveystakuun. 
Saostussäiliöiden tiiveys on painetestattu. 
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Wavin-Labko Oy pidättää oikeudet muutoksiin ilman ennakkoilmoitusta. Johtuen jatkuvasta tuotekehityksestä, tuotteiden teknisissä yksityiskohdissa
tapahtuu	muutoksia.	Tuotteiden	asentaminen	tulee	tehdä	asennusohjeiden	mukaan.	Viranomaismääräykset	vaihtelevat	kunnittain.	Selvitä	oman
kuntasi vaatimukset ennen jätevesijärjestelmän hankintaa.

Soittajahinnat	020-alkuisiin	numeroihin	ovat	(1.9.2014):	Lankapuhelimesta	8,35	snt/puhelu+7,02	snt/min	(alv	24	%)
	 Matkapuhelimesta	8,35	snt/puhelu+17,17	snt/min	(alv	24	%)

Visiokatu	1,	33720	Tampere
Vaihde	020	1285	200

www.jätevedet.fi

Wavin-Labko Oy 
Meillä on 50 vuoden kokemus erilaisten erotinjärjestelmien, haja-asutusalueen jätevesijärjestelmien, putkisto- 
ja kaivojärjestelmien sekä hulevesijärjestelmien suunnittelusta ja valmistuksesta. Vuosien varrella kertynyt 
tietotaito ja sertifioitu laatujärjestelmä varmistavat tuotteidemme laadun, luotettavuuden sekä soveltuvuu-
den Suomen vaativiin olosuhteisiin. Wavin-Labko Oy on osa kansainvälistä Wavin-konsernia, jolla on 
toimipisteitä 25 maassa. Suomessa meillä on pääkonttorimme lisäksi kaksi tuotantolaitosta, neljä 
myyntikonttoria sekä koko maan kattava jälleenmyyntiverkosto.


