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Ordet avløpsteknikk kan stå for mange ting. Når det gjelder avløpsteknikk fra GPA står det for enkelhet, kvalitet, 
pålitelighet og miljøbevissthet. Aldri tidligere har det vært så viktig å finne løsninger innen produktområdene  
utskillere, pumpestasjoner og tilbakeslagssikring. Dette for å beskytte miljøet og skape en holdbar løsning for  
avløpssiden. GPA hjelper deg med å dimensjonere systemet, og med å velge riktig produkt!

Besøk www.gpa.no og les  
mer om våre avløpstekniske  
produkter!

Alltid med høyeste 
kvalitet

Alle tanker og utskillere er 
produsert i PE-HD

GPA gir deg en 
komplett system-
løsning

Har dere besøkt vår hjemmeside?  
Under applikasjonsområdet Avløpsteknikk finner dere  
informasjonen dere trenger angående vårt  
produkttilbud for fett- og oljeutskillere, pumpestas-
joner og tilbakeslagssikring. Siden er alltid oppdatert 
med alle våre nyheter og det siste innen flowteknikk.



FETTUTSKILLERE
Fettutskillere av høy kvalitet produsert i polyetylen  
for rask installasjon og langvarig drift!

Modeller:  Gravimetriske fettutskillere med eller uten   
  automatisk flushing og tømming

Installasjon:  Innendørs- eller nedgraving

Størrelser:  0,25 - 35 L/S

Lokk:   Gasstett lokk, både for lett og  
  tung trafikk

OLJEUTSKILLERE
Oljeutskillere av høy kvalitet for verksteder til større  
rengjøringsanlegg eller parkeringer!

Modeller:  Gravimetriske oljeutskillere klasse 1 & 2

Installasjon:  Nedgraving

Størrelser:  3 - 15 L/S

Lokk:   Lett og tung trafikk

PUMPESTASJONER
Pumpestasjoner produsert i høy kvalitet,for en trygg  
hverdag med høy driftssikkerhet.

Modeller:  For gråvann eller kloakk

Installasjon:  I gulv eller frittstående, for nedgraving

Brukere:  Private hus til kommersielle eiendommer

Styring:  Med eller uten digital kontrollenhet,  
  230 eller 400 V

TILBAKESLAG
Tilbakeslag for maksimal sikkerhet  
både for private og kommersielle eiendommer!

Modeller:  Mekaniske, automatiserte med eller  
  uten pumpe

Installasjon:  I gulv eller frittstående, for nedgraving

Dimensjoner:  Ø110-200 mm

Brukere:  Private boliger, flermannsbolig,  
  kommersielle bygninger
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Vann og Avløp
Innen applikasjonsområdet Vann og Avløp (VA) inngår produkter 
for håndtering av vann. Som kunde hos GPA har du tilgang til 
et av markedets bredeste sortimenter, og våre erfarne rådgivere 
kan hjelpe deg med det meste innen VA-teknikk. Du finner våre 
produkter hos grossister over hele landet.

GPAs produkter finner du i kommunale vanndistribusjonsnett 
samt rense- og vannverk over hele landet. Vi hjelper deg med 
rådgivning og dimensjonering.

Fleksible pumpestasjoner som 
passer til flere ulike  
applikasjoner

Plug-in ready  
kontrollenheter  
forenkler hverdagen

En eller to pumper. For gråvann og kloakk.
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Ecolift XL tilbakeslagssikring med pumper som  
beskytter store eiendommer mot oversvømmelse

Bakkeinstallert utskillersystem. GPA hjelper dere hele veien, fra første dimensjonering til et ferdig installert produkt med 
alt av tilbehør og utstyr.

Aqualift F Mono installert bak en vegg, til en eller 
flere toaletter



Securing your flow

www.gpa.no
GPA Flowsystem AS 
Verkstedveien 23, 1400 Ski 
+47 64 85 68 00

GPA - En av Skandinavias ledende leverandører av rørsystem 
og komponenter i plast og metall innen flowteknikk.


