Compost

Plus

COMPOSTORES

Disponível
í
em diversos tamanhos
de 220 litros a 600 litros.

Kit de transporte simples

Sempre fácil de usar.

DIMINUI OS RESÍDUOS E EVITA A EMISSÃO DE CO2

COMPOST
PLUS EXPRESS
KIT DE
MONTAGEM
A compostagem diminui a
quantidade de resíduos, de
forma a permitir-lhe economizar e ao mesmo tempo reduz o
tratamento de resíduos. Além
disso ainda produz fertilizante
para as suas plantas e jardim.

O compostor Plus Express distingue-se pela sua elevada qualidade
e pela eﬁciente compostagem. É compacto para o transporte e
para a armazenagem e é fácil de montar graças a um modo de
utilização claro. Com um volume que vai dos 400 aos 600 litros,
permite a sua utilização num grande jardim.
O processo da conversão é activado através de uma boa ventilação. Obviamente que tivemos isto em consideração com o
compostor Plus Express

O solo é condicionado pelo
composto, a acidez é controlada e ﬁca com a terra nutrida
com microrganismos úteis.

O compostor Plus Express com o seu volume entre 400 e 600 litros é adequado para jardins maiores.
Resíduos do jardim e orgânicos
para o processo de compostagem.

Resultado: composto

Ventilador para que o composto
consuma mais oxigénio. O processo
de compostagem é acelerado.

nº art

descrição

90595-AERATOR

Ventilador

nº art

dimensão mm

descrição

90975-400.6

750x750x850 mm

Compost Plus Express 400 litros, verde

90975-400.9

750x750x850 mm

Compost Plus Express 400 litros, preto

90975-600.6

840x840x1050 mm

Compost Plus Express 600 litros, verde

COMPOST
PLUS
Apesar da construção simples o compostor Plus Express é estável.
Como o compostor é composto por um número limitado de componentes, a sua montagem pode ser efectuada apenas aquando
da utilização.

EMPILHÁVEIS

Uma grande abertura permite retirar facilmente o composto.

O acesso ao composto é fácil devido à sua grande abertura. Em
geral essa abertura é coberta por uma tampa. Em caso de necessidade é mesmo possível elevar o compostor.
Base universal para utilizar sob solo
duro. Adapta-se aos dois volumes.

nº art

dimensão mm

descrição

90595-220

Ø740x900

220 litros compostores, verde / preto

90595-330

Ø800x1000

330 litros compostores, verde / preto

nº art

descrição

90595-BASE

Base universal

