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MULTA-MAX • KOMPOSTORI BIOJÄTTEILLE

KOMPOSTORI

Multa-Max kompostori biojätteille
Tuotenumero 950002.
Sisältää: Multa-Max kompostori, kuivikesäkki, 
kompostiheräte, sekoitin, lämpömittari, 
suotonesteen poistoputki.
Mitat: Korkeus 1000 mm, leveys 600 mm, 
syvyys 700 mm.
Tilavuus: 300 L.
Materiaali: Runko polyeteeni (HDPE), 
lämpöeristetty sisältä. EPP-lämpökansi ja 
-tyhjennysluukku.
Kapasiteetti ja käyttö: Yhden perheen 
biojätteiden kompostointiin ympäri vuoden.

Kompostori on lämpöeristetty ja toimii siten 
ympärivuotisessa käytössä. Prosessissa syn- 
tyvää kompostia voi käyttää puutarhassa maan- 
parannusaineena tai katteena esimerkiksi 
pensaiden juurilla. 

Multa-Max on tilava kompostori bio-
jätteille. Se kompostoi tehokkaasti ja  
nopeasti asumisessa syntyvät biojätteet 
kuten ruoantähteet, kasviperäiset jät-
teet ja esimerkiksi puutarhassa syntyvät  
viherjätteet. Reilu tilavuus riittää hyvin 
isonkin perheen käyttöön.
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KUIVAKÄYMÄLÄ

Huussi-Ukko kompostoiva kuivakäymälä
Tuotenumero 950003.
Sisältää: Huussi-Ukko kompostoiva kuiva-
käymälä, istuinosa, ilmanvaihtoputki Ø 75mm, 
kuivikesäkki, suotonesteen poistoputki .
Mitat: Korkeus 1000 mm, leveys 600 mm, 
syvyys 700 mm. Istuinosan korkeus 450 mm.
Tilavuus: 300 L.
Materiaali: Runko polyeteeni (HDPE), 
lämpöeristetty sisältä. EPP-lämpökansi ja 
-tyhjennysluukku.
Käyttö: Tarkoitettu käytettäväksi kotitalouden 
tai vapaa-ajan asunnon kompostoivana kuiva- 
käymälänä.

Huussi-Ukko asennetaan käymälärakennuk-
seen tai muuhun vastaavaan katettuun tilaan. 
Kansirakenne on EPP-materiaalia, joka on 
mukava ja lämmin istua kylmälläkin säällä. 
Huussi-Ukon tuottama käymäläjäte voidaan 
jälkikompostoida jonka tuloksena syntyy erin-
omaista multaa puutarhakäyttöön! 

Huussi-Ukko on kompostoiva kuivakäy-
mälä jonka käyttö on siistiä ja hajuton-
ta. Se on tarkoitettu käytettäväksi koti- 
talouksissa ja vapaa-ajan asunnoilla tai 
muissa vastaavissa kohteissa. 

Multa-Max auttaa huolehtimaan ympäris-
töstä ja on ekologinen valinta biojätteiden 
käsittelyyn omalla pihamaalla!

Huussi-Ukko auttaa huolehtimaan ympä-
ristöstä ja on kotimainen ja luotettava 
valinta!

KUIVAKÄYMÄLÄ
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Huolimatta kompaktista koosta Vesi-Veikan  
kapasiteetti riittää suuremmallekin vesimäärälle. 
Huolto on vaivatonta. Suodatinaineena toimivan 
turpeen vaihtoväli pitkä, eikä se vaadi useim-
missa tapauksissa huoltoa edes joka vuosi. 

Vesi-Veikka harmaavesisuodatin ratkai-
see jätevesiongelman vaikeissakin olo-
suhteissa! Suodatin on erittäin kompak-
tin kokoinen ja se voidaan asentaa maan 
päälle tai olosuhteiden salliessa kaivaa 
maahan. Joillain kiinteistöillä on mahdol-
lista tehdä asennus myös terassin alle.

Talvikäyttö on mahdollista eristämällä 
suodatin ja asentamalla lämmityskaapeli.  
Hoida jätevesiasiat helpommin ja valitse 
Vesi-Veikka! 

VESI-VEIKKA • MAAN PÄÄLLE TAI MAAN ALLE ASENNETTAVA HARMAAVESISUODATIN
HARMAAVESI- 

SUODATIN

Vesi-Veikka harmaavesisuodatin
Tuotenumero 950001.
Sisältää: Vesi-Veikka harmaavesisuodatin, 
erikoisturve, leca-sora, jakoputki ja keruuputki 
suodattimen sisällä.
Mitat: Korkeus 700 mm, leveys 1000 mm, 
syvyys 600 mm. Tulo- ja poistoyhteen koko  
Ø 75 mm.
Tilavuus: 300 L.
Materiaali: Runko polyeteeni (HDPE), lämpö-
eristetty sisältä. EPP-lämpökansi.
Käyttö ja kapasiteetti: Vapaa-ajan asun-
tojen harmaiden vesien käsittelyyn (saunan, 
suihkun, tiskialtaan ja tiskikoneen vesille, 
ei käymäläjätevesiä). Voidaan asentaa maan 
päälle tai maan alle. Kapasiteetti 500 L/vrk. 
Suodatinturpeen vaihtoväli min. 100 vuoro-
kautta, käytöstä riippuen.
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