
Užitečný pomocník do vaší zahrady. Odolný a bezúdržbový materiál. Rychlá a jednoduchá 
montáž. Malé nároky na místo. Jedinečný provzdušňovací systém. Plnohodnotný humus 

několikrát rychleji než z běžného kompostu. Velký násypný i vybírací otvor. 

Objem: 400 litrů

Rozměry: 77 × 77 × 95 cm

Hmotnost: 19 kg

Barva: černá

Material: 100 % recyklovaný
a recyklovatelný plast

Objednací číslo: 20 K400 S

vyřeší Váš problém 
odpadů z kuchyně 
a zahrady

Puruplast, a. s., Kostelany nad Moravou 67, 686 01 Uherské Hradiště, CZ

Tel/fax: +420 572 542 577, E-mail: info@puruplast.cz, www.puruplast.cz

Super Air Komposter 400



VÝHODY KOMPOSTÉRU

• Snadná a rychlá montáž – všechny díly a spojovací prvky
dostáváte v jednom balení. 

• Malé nároky na místo pro kompostování i pro uskladnění
komposteru.

• Díky specielně navrženým otvorům vytvoří Super-air
komposter plnohodnotný a  na výživné látky bohatý humus
v několikrát kratší době než umožní procesy v běžném
kompostu.

• S kompostérem se také vyhnete nevzhledné hromadě
kompostu spojené se spoustou zápachu a létajícího
 hmyzu.

• Zmenšení objemu tuhého komunálního odpadu v kontej-
neru a na skládkách

• Úspory vzniklé při zužitkování kuchyňského a zahradního
 odpadu

• Materiál kompostéru je vyroben z plně recyklovaného 
i recyklovatelného plastu, je odolný povětrnostním vlivům 
a nevyžaduje žádnou údržbu.

• Velké násypné a vybírací otvory zajišťují snadnou mani-
pulaci s kompostem

CO MŮŽETE KOMPOSTOVAT

Zbytky ovoce a zeleniny, chemicky neošetřený chlévský 
hnůj, plevel před květem a tvorbou semen, popel, sedliny 
z kávy a čaje, vaječné skořápky, drcené větve, piliny, drcené 
seno a slámu, zvadlé listí a zvadlou trávu, posklizňové drcené 
zbytky kořenů, zbytky jídel, slupky z brambor, atd.

DO KOMPOSTÉRU NAOPAK NEPATŘÍ

Jakékoliv kovy, plasty, zbytky z cigaret, sklo, keramika, kůže, 
kosti, zbytky masa a masných jídel, nemocné a chemicky 
ošetřené listí.

JAK KOMPOSTÉR POSKLÁDAT:

1. přiložte díly k sobě tak, aby nápis AUSSEN byl nahoře 
a směřoval ven. Jednotlivé díly na sebe dosednou spo-
jovacími oky.

2. spojovacími  oky provlečte plastové závlačky.

3. na straně, kde budete chtít vybírat kompost, odřežte (od-
lomte) spodní část stěny a do pantů (spojovacích ok) za-
strčte závlačky s ramínkem. Tím si vytvoříte dvířka pro
snadnější vybrání kompostu z kompostéru.

4. víka nasaďte na čepy tak, aby fungovaly jako poklopy.

A  JE  HOTOVO!

užitečný pomocník 
do vaší zahrady

KOMPOSTÉRY DODÁVÁ: 
Puruplast, a. s. 

Kostelany nad Moravou 67
686 01 Uherské Hradiště
Tel/Fax: 572 542 577-8, 

info@puruplast.cz
www.puruplast.cz

snadná
přeprava

Super Air Komposter 400
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