
Den nye SOLOLIFT2 betyder  
farvel til beskidte hænder



Den nye SOLOLIFT2  
er generationer foran
Kompakte løftestationer har haft et dårligt ry, men 
den nye generation har set dagens lys! Grundfos’ 
program af SOLOLIFT2-knivpumper kombinerer 
innovation med moderne komfort og er et stort 
fremskridt inden for bortskaffelse af spildevand.  
Som markedets mest effektive, pålidelige og 
servicevenlige løftestation er SOLOLIFT2 lig med 
nem installation og vedligeholdelse, samtidig med at 
kunderne opnår effektiv bortskaffelse af spildevand 
uden begrænsninger fra eksisterende rørinstallationer.

Tendensen til ombygninger skaber spændende  
nye muligheder i hjemmet. Grundfos’ nye program 
med SOLOLIFT2-løftestationer giver professionel 
ydelse i hjemmet. Med den rette spildevandsløsning 
kan alle rum forvandles til det ideelle badeværelse 
eller bryggers.
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Inspireret af professionelle…  
motiveret af moderne komfort
Inspireret af professionelle, designet til professio-
nelle… Som svar på dine behov har Grundfos med 
udgangspunkt i sin omfattende viden og praktiske 
erfaring udviklet SOLOLIFT2. 

Moderne komfort drives af innovation, og Grundfos 
overfører den nyeste teknologi til de private hus- 
stande. Nye løsninger som f.eks. god kværnydelse, 
en særlig motorkonstruktion, der muliggør høj 
start og reduktion af kraften, samt tørgang letter 
arbejdet for den professionelle og i den private bolig.
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SOLOLIFT2 kværner som ingen andre…
Pålidelig og holdbar

…perfekt til alle formål
Passer ind i alle eksisterende installationer

Den effektive motor i SOLOLIFT2-programmet er 
konstrueret med henblik på optimal ydelse og er 
udstyret med særlig viklings- og akselteknologi. 
Kombineret med en holdbar kniv i hærdet rustfrit 
stål betyder det, at programmet giver kunderne 
professionel kvalitet til en konkurrencedygtig pris. 
Ud over merværdi, sikkerhed og pålidelighed gør 
den robuste udformning også SOLOLIFT2 velegnet 
til at håndtere hverdagens udfordringer og bringe 
moderne komfort til dit hjem. Toiletpapir og 
hygiejneprodukter*, der sommetider skylles ud, er 
ikke længere et problem takket være den nye 
SOLOLIFT2, som giver maksimal pålidelighed 
uanset situationen. 

Takket være en unik, svejset og tryktæt beholder 
garanterer SOLOLIFT2 sikkerhed og pålidelighed, 
især ved anvendelse til gråt spildevand, f.eks. 
opvaskemaskine- eller vaskemaskinepumper, der 
har udløb til SOLOLIFT2. Kombineret med evnen til 
at modstå konstante temperaturer på op til 90° C 
er SOLOLIFT2 den ideelle løsning til husholdnings-
apparater med høj temperatur.
* bortskaffelse af hygiejneprodukter anbefales IKKE.

Tid er penge, og derfor er SOLOLIFT2 den mest 
effektive løftestation på markedet for kniv pumper 
til privat brug. Selv hvis spildevandet ikke kan føres 
via en naturlig nedadgående hældning, sikrer 
SOLOLIFT2, at det ikke er nødvendigt at bruge det 
primære afløbsrør. Dette giver frihed til at placere 
nye installationer overalt i kundens hjem.

Væghængte og fritstående modeller passer ind alle 
steder, mens valgfri opadrettede monteringsclips 
giver dig kontrollen, når du installerer. Fastgjort 
eller fritstående – valget er dit. 

Nem udskiftning
Som pioner inden for koldvandtsløsninger til det 
private marked har Grundfos overført filosofien  
“ét program til alle formål” til SOLOLIFT2. Forestil 
dig et program bestående af kun fem modeller,  
der passer til alle anvendelsesområder i hjemmet.

Takket være de smarte ind- og udløbstilslutninger 
har det aldrig været nemmere at foretage udskift-

ning. Justerbare indløbstilslutninger muliggør 
bevægelse på op til 10 mm, både lodret og vandret, 
så det er nemt at integrere med de eksisterende 
rør. Desuden gør muligheden for at vælge udløbs-
retning og et valgfrit sæt med variabel udløbstil-
slutning det nemt at udskifte eksisterende mærker 
og modeller. Uanset om det drejer sig om første 
installation, eftermontering eller udskiftning, 
betyder disse unikke egenskaber kombineret med 
det ekstremt kompakte design, at SOLOLIFT2 er  
det ideelle valg.

Minimal vedligeholdelse
Sig farvel til store reparationer takket være  
SOLOLIFT2. En ekstern trykafbryder betyder,  
at man undgår at stikke hånden ned i ophobet 
spildevand. Med SOLOLIFT2 kan du nu sige farvel  
til snavsede reparationer og beskidte fingre! 
Desuden kan rengøring af beholderen holdes på  
et minimum takket være SOLOLIFT2’s unikke, 
selvrensende konstruktion.
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Service går som en leg…
Nem adgang til pumpe og motor

…og slut med beskidte hænder
Mindre arbejde

SOLOLIFT2 er markedets mest servicevenlige 
knivpumpe til privat brug. Den integrerede, 
udtagelige motor og pumpe muliggør hurtig og ren 
reparation og service. Slut med beskidte hænder. 
Med SOLOLIFT2 er det ikke nødvendigt at fjerne 
enheden, tømme den for vand og frakoble afgangs-
røret. Du skal blot åbne dækslet for at få nem 
adgang til rene, tørre dele.

Med den eksterne manuelle antitilstopningsfunktion 
kræver det kun en skruetrækker at fjerne blokeringer. 
Selv genstande, der er for store til kværnen, kan 
nemt fjernes på blot et par minutter ved at skrue 
servicedækslet af og fjerne motoren og pumpen. 

Yderligere funktioner som f.eks. indbygget skrue-
fastgørelse, ekstern trykafbryder og tømning af 
beholderen via en enkel muffe- og slangetilslutning 
giver større servicevenlighed.

Besværlig vedligeholdelse og blokering er de 
primære årsager til reparation og udskiftning af 
løftestationer, og derfor har Grundfos reduceret 
behovet for reparation og vedligeholdelse betydeligt. 
Det opnås via en række nyskabende funktioner, 
som sikrer optimal ydelse hver gang.

Ren beholder 
SOLOLIFT2’s unikke hældende bund og de 
meget skrå kanter betyder, at faststoffer 
føres hen mod pumpen. Dette mindsker 
risikoen for bundfældning og tilstopning, så 
beholderen holdes fri for snavs og forurening. 

Plug-and-go-alarm
SOLOLIFT2 har som tilbehør en valgfri 
nyskabende plug-and-go-alarm i USB-stil. 
Overvågning går som en leg, da det ikke er 
nødvendigt at bruge batterier, og der advares 
hurtigt i tilfælde af funktionsfejl.

Rengøring ikke nødvendig
SOLOLIFT2’s selvrensende design betyder,  
at der ikke opstår bundfældning og dårlig 
lugt i beholderen. Det betyder, at det ikke  
er nødvendigt at rengøre regelmæssigt eller 
bruge skrappe kemiske rengøringsmidler, 
hvilket er en fordel både for miljøet og dine 
kunders budget.

Indbygget kulfilter
Det forbedrede kulfilter i SOLOLIFT2 betyder 
bedre ydelse, og dermed er eftermontering 
af mere effektive filterenheder en saga blot.
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WC-3 C-3 D-2

Grundfos SOLOLIFT2  
– passer til alle kundernes  
anvendelsesområder i hjemmet 
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C-3

C-3

Med Grundfos’ SOLOLIFT2 er nye 
installationer ikke afhængige af 
det eksisterende rørsystem
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SOLOLIFT2
CWC-3

SOLOLIFT2
WC-1

SOLOLIFT2
WC-3

SOLOLIFT2
D-2

SOLOLIFT2
C-3

Det er ikke nødvendigt at bruge det primære 
afløbsrør, da SOLOLIFT2 blot kræver brug af et  
20 mm afgangsrør. Det gør SOLOLIFT2 til den 
ideelle løsning til den moderne livsstil. Og med 
unikke funktioner som f.eks. en *monteret 
svømmer afbryder med to startniveauer er det 
muligt at justere lydstyrken i henhold til den 
tilsluttede installationsgenstand, uden at det  

er nødvendigt at bruge ekstra tilbehør. Du kan 
vælge et lavt startniveau til moderne, slanke 
brusekabinebunde, eller du kan øge pumpevolumen 
i forbindelse med vaskemaskiner eller brug af 
badekar. SOLOLIFT2 giver enestående resultater, 
uanset om du skal bruge den til et vådrum i en 
loftsombygning eller til et hobbyrum i kælderen.
*Tilgængelig på C-3-model

Før

Efter

Mulighederne er uendelige Produkt- og anvendelsesoversigt
Med forbedret fleksibilitet, tilpasningsevne og 
ydeevne giver Grundfos’ SOLOLIFT2-program af 
løftestationer den mest pålidelige håndtering af 
spildevand ved kombinationer af toilet, bidet,  
vask, bruser og vaskemaskine.

WC-3
SOLOLIFT2 WC-3 er en lille, kompakt automatisk løftestation med tre ekstra indløbstilslutninger, som er egnet til 
at pumpe husholdsspildevand fra brusekabine, bidet og håndvask samt spildevand fra toiletter.



The name Grundfos, the Grundfos logo, and the payoff Be–Think–Innovate are registrated trademarks 
owned by Grundfos Management A/S or Grundfos A/S, Denmark. All rights reserved worldwide.

Being responsible is our foundation
Thinking ahead makes it possible

Innovation is the essence

WC-1
SOLOLIFT2 WC-1 er en kompakt løfte-
station med 1 ekstra indløbstilslutning, 
som er egnet til at pumpe spildevand 
fra håndvaske og toiletter.

C-3
SOLOLIFT2 C-3 er egnet til at pumpe gråt 
spildevand på op til 90 °C fra vaskemaskine, 
opvaskemaskine, køkkenvask, badekar, 
bruser eller håndvask.

D-2
SOLOLIFT2 D-2 er en lille, kompakt 
automatisk løftestation, der er egnet til 
at pumpe gråt spildevand. Det er muligt 
at installere SOLOLIFT2 D-2 under eller ved 
siden af brusekabinen eller håndvasken.

CWC-3
SOLOLIFT2 CWC-3 er en kompakt auto-
matisk løftestation, der er konstrueret 
specielt til væghængte toiletter. Designet 
er kompakt og slankt, så det nemt kan 
integreres i moderne installationer i 
væggen.

GrunDFOS DK A/S
Martin Bachs Vej 3
8850 Bjerringbro
Tlf: 87 50 50 50

www.grundfos.dk

Grundfos Ecademy
•  Tilmeld dig Grundfos Ecademy 

– vores online uddannelsesprogram
• Bliv Grundfos Professional
• Se vores produkter
• Læs om miljøet og om, hvordan du sparer energi
• Download materiale
• Se film

Tilmeld dig i dag på  
grundfos.com/moderncomfort


