
Tvar nádoby            

Tepelná odolnosť       

Vetracie otvory         

Hrúbka steny            

Veko 

Materiál                         

Objem                       

Výška                      

Hmotnosť              

Farba                         

od -40°C do +80°C   

po celom obvode         

26 kg

5 - 8 mm (priemerná hrúbka cca 6 mm)

HDPE (recyklovaný), obsahuje minimálne 60%-tný podiel recyklovanej

zložky. Odolný voči UV žiareniu, kyslím a zásaditým látkam. 

Obmedzenie ťažkých kovov v plastoch.

900 l

890 mm

kónický                       

zelená                        

dvojdielne, osadené na pántoch, s mechanizmom proti 

samovoľnému otvoreniu vetrom

COMP H2

Typové číslo výrobku: COMP H2



Kompostér si rozložíme na miesto, kde bude umiestnený. Pripravíme si prvé 3 celé steny kompostéra                 

a  spojíme ich spojovacími tyčami (obr. č. 1). Postupne takto napojíme aj ostatné steny kompostéra (obr. č. 2).

Pred upevnením poslednej steny kompostér postavíme a rozložíme do okrúhleho tvaru (obr. č. 3). Nakoniec 

pridáme poslednú chýbajúcu stenu. Kompostér má teraz uzavretý tvar (obr. č. 4).

Veko, ktoré sa skladá z dvoch dielov, spojíme navzájom (obr. č. 5 a č. 6). 

Obr. č. 3 Obr. č. 4

Obr. č. 1 Obr. č. 2

Obr. č. 5 Obr. č. 6

Typ kompostéra

Steny                      Spojovacia tyč Veko pevné                 Poistka veka

COMP H2 12  6 2 1 1

Veko odklápacie

NÁVOD NA MONTÁŽ

Časti kompostéra – zoznam dielov  



Spojenie pevne časti veka a odklápacej časti veka (obr. č. 7).

   

Pre upevnenie pevného veka (menšia časť) musíme vytiahnuť  3 ks spojovacích tyčí a prevliecť ich cez veko a 

cez spoj v stenách kompostéra. Týmto spôsobom upevníme pevné veko (obr. č. 8). Ak chceme kompostér 

otvoriť, stačí uvoľniť poistku odklápacieho veka (väčšia časť) a veko uvoľníme (obr. č. 9). 

Ak sa spojovacia tyč vytiahne len do jednej tretiny, v spodnej časti nám vzniknú dvierka odkiaľ vieme kompost 

vyberať (obr. č. 10).

Obr. č. 8 Obr. č. 9

Obr. č. 7

Obr. č. 10
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