
TEKNISKE DATA:  
Arbeidshøyde: 105 cm
Vekt: 30 kg
Materiale: frostbestandig UV-beskyttet polyeten
Isolasjon: freonfri polyuretan
Ventilasjon: regulerbar
Annet: termometer
Lokk: hengslet klapplokk med sperrehake 
LEVERINGSINNHOLD: kompostbeholder, to sekker à 40 l med Biolan 

Kompost- og toalettstrø

Biolan hurtigkompost 220eco er en effektiv, varmeisolert 
kompost for bioavfall fra kjøkkenet. Den er rask og enkel 
å bruke og egner seg for bioavfall fra én familie (1–6 
personer). Biolan hurtigkompost 220eco er beregnet på 
å brukes året rundt, og under riktige forhold tar det bare 
6–8 uker å kompostere bioavfall.

Biolan hurtig-
kompost  220eco

B 73 x H 115 x D 80

LAGET MED 
VINDKRAFT

PRODUSERT
 I FINLAND

EGNET TIL BIOAVFALL 
FRA KJØKKEN 

FARGER:
grønn, grå og 
mørkegrå

1-6 PERSONER

70579010
70579210
70579110

220 l

SKAP EN GRØNNERE VERDEN



Slik komposterer du husholdningsavfall:

det er sørget for ventilasjon.  Ved kompostering kan 
man spare penger helt klart. Omtrent en tredjedel av 
husholdningsavfallet er bioavfall. Når man komposterer 
bioavfall, minker mengden av blandet avfall, og slik 
sparer man utgifter til avfallstransport. Ved valg av 
kompostbeholder må man ta hensyn til avfallet som skal 
komposteres. Både husholdnings-, hage- og toalettavfall 
er egnet til kompostering. Kompostbeholderen for 
husholdningsavfall må være beskyttet mot skadedyr og 
ved helårig bruk helt varmeisolert.  Av blandet hageavfall 
får man etter 1-3 års kompostering god moldjord til 
jordforbedring.  I en hagekompostbeholder med lokk får 
ikke regnvannet vaske bort vannoppløselige nærings-
stoffer. Toalettavfall kan man kompostere sammen 
med hageavfall i en kompostbeholder med lokk og 
en kompostbeholder med bunn.  Det næringsholdige 
toalettavfallet balanserer den karbonholdige og tørre 
hageavfallskomposten.

Kompostering er 
en økohandling
Kompostering er en naturlig måte å føre organisk, 
nedbrytbart materiale tilbake i det naturlige kretsløp. 
Når man komposterer bioavfall, frigjøres hovedsakelig 
karbondioksid, varme og vanndamp. Som sluttpro-
dukt av komposteringsprosessen oppstår næringsrik 
kompostmold, med næringsstoffer som stimulerer 
aktiviteten til mikroorganismene i jorda, og humus som 
forbedrer jordas vannøkonomi og struktur.

Mikroorganismene som er ansvarlige for nedbrytingen 
av det organiske materialet i komposteringen trenger 
oksygen, vann og næringsstoffer for å leve. De rette 
forholdene oppstår lettest i en kompostbeholder hvor 

Du får ferdig dekk-kompost til 
bruk i hagen etter 6-8 uker.

Bland med kompostblanderen 
med noen ukers mellomrom

Fyll på med strøTøm husholdnings-
avfallet i Hurtig-
kompostbeholderen

SKAP EN GRØNNERE VERDEN

Mer informasjon:  
www.biolan.com

Biolan OY, PB 2, 27501 Kauttua, Finland.
Tel. +358 2 5491 600 
info@biolan.fi


