
Den nye SOLOLIFT2 betyder  
farvel til beskidte hænder



Den nye SO
LO

LIFT2  
er generationer foran
Kom

pakte løftestationer har haft et dårligt ry, m
en 

den nye generation har set dagens lys! Grundfos’ 
program

 af SO
LO

LIFT2-knivpum
per kom

binerer 
innovation m

ed m
oderne kom

fort og er et stort 
frem

skridt inden for bortskaffelse af spildevand.  
Som

 m
arkedets m

est effektive, pålidelige og 
servicevenlige løftestation er SO

LO
LIFT2 lig m

ed 
nem

 installation og vedligeholdelse, sam
tidig m

ed at 
kunderne opnår effektiv bortskaffelse af spildevand 
uden begræ

nsninger fra eksisterende rørinstallationer.

Tendensen til om
bygninger skaber spæ

ndende  
nye m

uligheder i hjem
m

et. Grundfos’ nye program
 

m
ed SO

LO
LIFT2-løftestationer giver professionel 

ydelse i hjem
m

et. M
ed den rette spildevandsløsning 

kan alle rum
 forvandles til det ideelle badevæ

relse 
eller bryggers.
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Inspireret af professionelle…  
m

otiveret af m
oderne kom

fort
Inspireret af professionelle, designet til professio-
nelle… Som

 svar på dine behov har Grundfos m
ed 

udgangspunkt i sin om
fattende viden og praktiske 

erfaring udviklet SO
LO

LIFT2. 

M
oderne kom

fort drives af innovation, og Grundfos 
overfører den nyeste teknologi til de private hus- 
stande. N

ye løsninger som
 f.eks. god kvæ

rnydelse, 
en sæ

rlig m
otorkonstruktion, der m

uliggør høj 
start og reduktion af kraften, sam

t tørgang letter 
arbejdet for den professionelle og i den private bolig.
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SO
LO

LIFT2 kvæ
rner som

 ingen andre…
Pålidelig og holdbar

…perfekt til alle form
ål

Passer ind i alle eksisterende installationer

D
en effektive m

otor i SO
LO

LIFT2-program
m

et er 
konstrueret m

ed henblik på optim
al ydelse og er 

udstyret m
ed sæ

rlig viklings- og akselteknologi. 
Kom

bineret m
ed en holdbar kniv i hæ

rdet rustfrit 
stål betyder det, at program

m
et giver kunderne 

professionel kvalitet til en konkurrencedygtig pris. 
U

d over m
ervæ

rdi, sikkerhed og pålidelighed gør 
den robuste udform

ning også SO
LO

LIFT2 velegnet 
til at håndtere hverdagens udfordringer og bringe 
m

oderne kom
fort til dit hjem

. Toiletpapir og 
hygiejneprodukter*, der som

m
etider skylles ud, er 

ikke læ
ngere et problem

 takket væ
re den nye 

SO
LO

LIFT2, som
 giver m

aksim
al pålidelighed 

uanset situationen. 

Takket væ
re en unik, svejset og tryktæ

t beholder 
garanterer SO

LO
LIFT2 sikkerhed og pålidelighed, 

isæ
r ved anvendelse til gråt spildevand, f.eks. 

opvaskem
askine- eller vaskem

askinepum
per, der 

har udløb til SO
LO

LIFT2. Kom
bineret m

ed evnen til 
at m

odstå konstante tem
peraturer på op til 90° C 

er SO
LO

LIFT2 den ideelle løsning til husholdnings-
apparater m

ed høj tem
peratur.

* bortskaffelse af hygiejneprodukter anbefales IKKE.

Tid er penge, og derfor er SO
LO

LIFT2 den m
est 

effektive løftestation på m
arkedet for kniv pum

per 
til privat brug. Selv hvis spildevandet ikke kan føres 
via en naturlig nedadgående hæ

ldning, sikrer 
SO

LO
LIFT2, at det ikke er nødvendigt at bruge det 

prim
æ

re afløbsrør. D
ette giver frihed til at placere 

nye installationer overalt i kundens hjem
.

Væ
ghæ

ngte og fritstående m
odeller passer ind alle 

steder, m
ens valgfri opadrettede m

onteringsclips 
giver dig kontrollen, når du installerer. Fastgjort 
eller fritstående – valget er dit. 

N
em

 udskiftning
Som

 pioner inden for koldvandtsløsninger til det 
private m

arked har Grundfos overført filosofien  
“ét program

 til alle form
ål” til SO

LO
LIFT2. Forestil 

dig et program
 bestående af kun fem

 m
odeller,  

der passer til alle anvendelsesom
råder i hjem

m
et.

Takket væ
re de sm

arte ind- og udløbstilslutninger 
har det aldrig væ

ret nem
m

ere at foretage udskift-

ning. Justerbare indløbstilslutninger m
uliggør 

bevæ
gelse på op til 10 m

m
, både lodret og vandret, 

så det er nem
t at integrere m

ed de eksisterende 
rør. D

esuden gør m
uligheden for at væ

lge udløbs-
retning og et valgfrit sæ

t m
ed variabel udløbstil-

slutning det nem
t at udskifte eksisterende m

æ
rker 

og m
odeller. Uanset om

 det drejer sig om
 første 

installation, efterm
ontering eller udskiftning, 

betyder disse unikke egenskaber kom
bineret m

ed 
det ekstrem

t kom
pakte design, at SO

LO
LIFT2 er  

det ideelle valg.

M
inim

al vedligeholdelse
Sig farvel til store reparationer takket væ

re  
SO

LO
LIFT2. En ekstern trykafbryder betyder,  

at m
an undgår at stikke hånden ned i ophobet 

spildevand. M
ed SO

LO
LIFT2 kan du nu sige farvel  

til snavsede reparationer og beskidte fingre! 
D

esuden kan rengøring af beholderen holdes på  
et m

inim
um

 takket væ
re SO

LO
LIFT2’s unikke, 

selvrensende konstruktion.
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Service går som
 en leg…

N
em

 adgang til pum
pe og m

otor

…og slut m
ed beskidte hæ

nder
M

indre arbejde
SO

LO
LIFT2 er m

arkedets m
est servicevenlige 

knivpum
pe til privat brug. D

en integrerede, 
udtagelige m

otor og pum
pe m

uliggør hurtig og ren 
reparation og service. Slut m

ed beskidte hæ
nder. 

M
ed SO

LO
LIFT2 er det ikke nødvendigt at fjerne 

enheden, tøm
m

e den for vand og frakoble afgangs-
røret. Du skal blot åbne dæ

kslet for at få nem
 

adgang til rene, tørre dele.

M
ed den eksterne m

anuelle antitilstopningsfunktion 
kræ

ver det kun en skruetræ
kker at fjerne blokeringer. 

Selv genstande, der er for store til kvæ
rnen, kan 

nem
t fjernes på blot et par m

inutter ved at skrue 
servicedæ

kslet af og fjerne m
otoren og pum

pen. 

Yderligere funktioner som
 f.eks. indbygget skrue-

fastgørelse, ekstern trykafbryder og tøm
ning af 

beholderen via en enkel m
uffe- og slangetilslutning 

giver større servicevenlighed.

Besvæ
rlig vedligeholdelse og blokering er de 

prim
æ

re årsager til reparation og udskiftning af 
løftestationer, og derfor har Grundfos reduceret 
behovet for reparation og vedligeholdelse betydeligt. 
D

et opnås via en ræ
kke nyskabende funktioner, 

som
 sikrer optim

al ydelse hver gang.

Ren beholder 
SO

LO
LIFT2’s unikke hæ

ldende bund og de 
m

eget skrå kanter betyder, at faststoffer 
føres hen m

od pum
pen. D

ette m
indsker 

risikoen for bundfæ
ldning og tilstopning, så 

beholderen holdes fri for snavs og forurening. 

Plug-and-go-alarm
SO

LO
LIFT2 har som

 tilbehør en valgfri 
nyskabende plug-and-go-alarm

 i U
SB-stil. 

O
vervågning går som

 en leg, da det ikke er 
nødvendigt at bruge batterier, og der advares 
hurtigt i tilfæ

lde af funktionsfejl.

Rengøring ikke nødvendig
SO

LO
LIFT2’s selvrensende design betyder,  

at der ikke opstår bundfæ
ldning og dårlig 

lugt i beholderen. D
et betyder, at det ikke  

er nødvendigt at rengøre regelm
æ

ssigt eller 
bruge skrappe kem

iske rengøringsm
idler, 

hvilket er en fordel både for m
iljøet og dine 

kunders budget.

Indbygget kulfilter
D

et forbedrede kulfilter i SO
LO

LIFT2 betyder 
bedre ydelse, og derm

ed er efterm
ontering 

af m
ere effektive filterenheder en saga blot.
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W
C-3

C-3
D

-2

Grundfos SO
LO

LIFT2  
– passer til alle kundernes  
anvendelsesom

råder i hjem
m

et 
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C-3

C-3

M
ed Grundfos’ SO

LO
LIFT2 er nye 

installationer ikke afhæ
ngige af 

det eksisterende rørsystem
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SO
LO

LIFT2
CW

C-3
SO

LO
LIFT2

W
C-1

SO
LO

LIFT2
W

C-3
SO

LO
LIFT2

D
-2

SO
LO

LIFT2
C-3

D
et er ikke nødvendigt at bruge det prim

æ
re 

afløbsrør, da SO
LO

LIFT2 blot kræ
ver brug af et  

20 m
m

 afgangsrør. D
et gør SO

LO
LIFT2 til den 

ideelle løsning til den m
oderne livsstil. O

g m
ed 

unikke funktioner som
 f.eks. en *m

onteret 
svøm

m
er afbryder m

ed to startniveauer er det 
m

uligt at justere lydstyrken i henhold til den 
tilsluttede installationsgenstand, uden at det  

er nødvendigt at bruge ekstra tilbehør. Du kan 
væ

lge et lavt startniveau til m
oderne, slanke 

brusekabinebunde, eller du kan øge pum
pevolum

en 
i forbindelse m

ed vaskem
askiner eller brug af 

badekar. SO
LO

LIFT2 giver enestående resultater, 
uanset om

 du skal bruge den til et vådrum
 i en 

loftsom
bygning eller til et hobbyrum

 i kæ
lderen.

*Tilgæ
ngelig på C-3-m

odel

Før

Efter

M
ulighederne er uendelige

Produkt- og anvendelsesoversigt
M

ed forbedret fleksibilitet, tilpasningsevne og 
ydeevne giver Grundfos’ SO

LO
LIFT2-program

 af 
løftestationer den m

est pålidelige håndtering af 
spildevand ved kom

binationer af toilet, bidet,  
vask, bruser og vaskem

askine.

W
C-3

SO
LO

LIFT2 W
C-3 er en lille, kom

pakt autom
atisk løftestation m

ed tre ekstra indløbstilslutninger, som
 er egnet til 

at pum
pe husholdsspildevand fra brusekabine, bidet og håndvask sam

t spildevand fra toiletter.
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Being responsible is our foundation
Thinking ahead m

akes it possible
Innovation is the essence

W
C-1

SO
LO

LIFT2 W
C-1 er en kom

pakt løfte-
station m

ed 1 ekstra indløbstilslutning, 
som

 er egnet til at pum
pe spildevand 

fra håndvaske og toiletter.

C-3
SO

LO
LIFT2 C-3 er egnet til at pum

pe gråt 
spildevand på op til 90 °C fra vaskem

askine, 
opvaskem

askine, køkkenvask, badekar, 
bruser eller håndvask.

D
-2

SO
LO

LIFT2 D
-2 er en lille, kom

pakt 
autom

atisk løftestation, der er egnet til 
at pum

pe gråt spildevand. D
et er m

uligt 
at installere SO

LO
LIFT2 D-2 under eller ved 

siden af brusekabinen eller håndvasken.

CW
C-3

SO
LO

LIFT2 CW
C-3 er en kom

pakt auto-
m

atisk løftestation, der er konstrueret 
specielt til væ

ghæ
ngte toiletter. Designet 

er kom
pakt og slankt, så det nem

t kan 
integreres i m

oderne installationer i 
væ

ggen.
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