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KOMPOSTOR

Multa-Max är en rymlig kompostor för bioavfall. 
Den komposterar effektivt och snabbt bioavfall från 
hushållet, som matavfall, växtbaserade avfall och 
grönavfall från trädgården. Den är tillräckligt stor 
för att passa en stor familj.

Kompostorn är värmeisolerad och kan därför an-
vändas året om. Komposten som uppstår under 
processen kan användas i trädgården som jord-
förbättringsmedel eller som täck-medel vid roten 
av t.ex. buskar.

Multa-Max hjälper dig värna miljön. Den är ett eko-
logiskt val för behandling av bioavfall i din egen 
trädgård!

MuLTA-MAx 
KOMPOSTOR FÖR BIOAVFALL

MULta-MaX KOMPOStOR

Av hål lbar plast

Multa-Max kompostor för bioavfall
Produktnummer 950002.

Innehåller: Multa-Max-kompostor, termometer, blandare 
och rör för tömning av lakvatten.
Mått: Höjd 1 000 mm, bredd 600 mm, djup 700 mm.
Volym: 300 l.
Material: Stomme av polyeten (HDPE), värmeisolerad 
på insidan, värmelock och tömningslucka av expanderad 
polypropen (EPP).
Kapacitet och användning: Kompostering året runt  
av bioavfallet från en familj.

MULTA-MAX
Kompostor för bioavfall 
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Huussi-Ukko är en komposterande torrtoalett som 
är både ren och luktfri. Den är avsedd för hem och 
fritidsbostäder eller andra liknande platser.

Huussi-Ukko installeras i en toalettbyggnad eller ett 
annat täckt utrymme. Locket består av ett EPP-ma-
terial som är behagligt och varmt att sitta på även 
när det är kallt. Toalettavfallet som Huussi-Ukko 
producerar kan efterkomposteras och ge fin jord 
till trädgården.

Huussi-Ukko hjälper dig värna miljön. Den är ett 
pålitligt finskt val!

TORRTOALETT

HuuSSI-uKKO 
KOMPOSTERANDE TORRTOALETT

HUUSSi-UKKO 

tORRtOaLEtt

Av hål lbar plast

Huussi-ukko komposterande torrtoalett
Produktnummer 950003.

Innehåller: Huussi-Ukko komposterande torrtoalett, 
sits, ventilationsrör Ø 75 mm, rör för tömning av 
lakvatten och lakvattenbehållare samt utsågnings-
schablon.
Mått: Höjd 1 000 mm, bredd 600 mm, 
djup 700 mm. Sitsens höjd 450 mm.
Volym: 300 l.
Material: Stomme av polyeten (HDPE), värmeisolerad 
på insidan, värmelock och tömningslucka av expande-
rad polypropen (EPP).
Användning: Som komposterande torrtoalett i 
hushållet eller fritidsbostaden.

HUUSSI-UKKO
Komposterande torrtoalett
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