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POLYGON

- denkantede
kompostbeholder

Modeldobbeltsekskant
- fås også som enkeltsekskant,
enkeltfirkant og dobbeltfirkant.

Næstvedvei
77 . DK-4180Sorø. Tlf. 57 Ø 80 36 Fax57 64 80 32

Kompostbeholde.enPOLYGON - modeldobbelt sekskant
Sådan gør I loget

for

Dl'IJøe!

Med komposEbeholdelen
POLYGONfår I multghed for at. demoosE.rere,
at I selv kan Eage vare på jeres grønne affald
fra husholdnlnger.
og grønne oftråder ved at kornpostere det.
Så komner affaldet
til
nyEEe på jeres egen jord og behøver ikke at blive kørE væk af
renovaE ionsbi len ,
DeE hører neltl119 hverken hJ ernrne på lo66epladser eLler på forbrændingsanleg.
En pOLYGONmodel dobbelt eek6kanE er Das6ende til
affaldeE
1O
20 husslande, afhængigt af hu6st a;dss Lørre I sen .
OpatilLtrg

af

fla

koq)oatbeholderen

Placer kompost.beholdelen i nærheden af husets opgang e11er ved
behol,derne til
deE øvrige affald.
DeE skal være så let
som
ftuligt
for beboerne at. konr,meaf rned del grønne affald.
f skuLle
jo gerne have det hele med hve! gang.
Væfg et sted
er praktisk,

hvor de! er Jævnt og gelne lidt
udenornspl.ads.
nå! I senete Skal tørmne beholdelen.

Af hensyn til
joiden på det

Det

kompostomene anbefales det at lave en kule
sted, hvor I vil stille
kompostbeholderen op:

i

Grav et hul. som er noget nj.ndre end kompostbeholdereos
areal og
ca. 50 cm dybt.
Fyld det op ned en blanding
af fugtig
sphagn\rm
gr.ene og kvisEe.
og findelCe
Sat. konpostbeholdeten
lige ove! det
fyldte
hul - så har ormene en kute, som de kan søge ned i, hvis
de får det for varmt eller
for kofdt.
Starten

på koq>ostertugea

En bla[dinq

af køkken- og haveaffald

giver

der! becisLe kompost.

Køkkenaffaldec
t.iI koftpoEtering samles 1en
lille
spand eLler
pose t køkkenet.
Hvis der bruges plastpoGer,
skal der være en
beholde. tj.I de brugte poser Llge ved eiden af konpostbeholdelen.
finele haveaffald som ukmdt og nlndre afklip
Grovere haveaffald
som grene nå findeles
mængder er det praktisk
med en kvæ!n.

kan bruges direkEe.
ved større
førsE.

Man fylder de to sekskanter sklflevis.
Lås den anden beholdei af
og fæg så et 10-15 cm tykt lag af gerne grofc haveaffald i bunden
af den førsle,
Oven på håveaffaldet
1æ9ger beboerne eftelhånden
et 1a9 køkkenaffald,
09 af og til
lægger I noget haveaffald
ovenpåLæg ikke for Eykke lag ad gangen - isæ! ikke af græs og
blade .
Når den førsEe beholder er fu1d, Låses den af,
i brug på samne måde som den følsee,

og den anden Lages

Evad kan dån koq)odtere

?

Eqnel køkkenaffald
-

Ecrnet' haveaffald

sk!æll€r
grøntssagsresEer
kasseret. frugt
nøddeskaller
kaffegruns n. fifter
leblade n. filEer
afskårne blomster
blonsteraffald
(uden porte )
polteplanher
gødning og strøelse fra
kæ1edyr

- ukrudt uden frø
- blomsEertoppe
-

kvisEe og smågrene
blade
nedfaldsfrugt.
græsafklip
gødning fra husdyr

Undqå:
- syge planler
- gadeopfej

trolE)oa t - oroe
Der bør vere en kuLtur af konpostorne
i beholderen,
især når I
konposterer køkkenaffaldKøb eller få 10-20 liter
"ormekulEurn.
dv6. gødning elter
konpost. med et stolL indhold
af kompostolne.
Læg ortnekulturen
i en samlet bunke oven på et lag af have- og
køkkenaffald,
så skal ormene ook selw fordele sig, når de finde!
affaldet
tjenligf
at splse.
Efterhånden vil ormene vandre fra
den ene behol-iler til
den anden gednem hullerne i den fæl1es væ9.
eyld.De regler
Ikke for tørt og ikke for våd!:
Itvis affaldet. er for tørt., er det 6vært at få gång i komposteiingen.
Hvls affaldet
er for vådt, kan det også gå 9a1l; så kan
det give sig Eil aE rådne og LugEe. så må I scikke kornposten om
09 samtidig til.sætte noget tørt haveaffald.
(onposten skat ha;e luft:
Def får den ved at tllsætte
en passende mængdegroft
så komposten ikke klasker
sarunen.

haveaffal.d,

Bland konposten lj.dt. :
Rod lidt
op i komposlen en gång imellem,
DeL er en god id6 af og
til
at tilsætte
eo portion færdlg kornpost øverst i beholderen.
Tø@lag

åf beboldere!

og aav€ndelso

at

ko!trrostea

Når den anden konpostbeholder
er fuld,
er deE tid at tønrne den
førsce.
Træk en af stangerne op og åbn beholderen.
Hvis der er
uomsat kompost øverst., 1æg9es den EiI side.
Fjern derpå den
omsaete kompost, og Iag så evt. ufardig komposE liLbage i bunden
af behol.deren.
Den omsatce kohpoEt kan eftermodnes I en bunke,
der hel.aE bør være overdækkeE.
Kompo6ten kan ogaå sprede6
jordoverfladen
på
direkte ud
fræses lidL ned. llvis
09 eventuelt
der el fo! mange uomsaEEe grene i komposten, kan I slgte
den.
crenene l.ægges tilbage
i beholderen,
så de får en omgang Ei1.
Rtgtlg

god foroøJelge

I

o
ø

Gravet kvardratiskhul max.40 cm I bredden og 60 cm dybl.
Fyldhull€trnsdfugtigspagnum,lraeflls
ellerhavealfald.Sætkompostbeholderen
overdet fyldtehul - så har ormeneen kule,
hvisdet er for koldtellerlor varml.
øvercllv€nstre
Holdsidenm€dbeslaget
modD€mselY
håndog samlbeholderen
v€ndetindi beholderen.
så mblrikkerne
Skydsidene semn€n son \,ist på
legningen.
Hjørnestængeme
sættesigennemhiømehængslerne,
skydesigennembundn€ttet
og nedijorden,så komposlbehold€ren
står fasl på lordenHåndtagenepå
hiørnestængerne
kan llopp€n dreies tilsideme, så
man kan lag6
hele låget af og
på, hvis man skal
ftommeen større
mængdeaflald i
beholderen,

Dendobbeltsekskantedekompostbeholderbeståraf:
10 sider, I dobbeltside,2låg med indkastlem,2låg uden indkasttem,12 stænger,
2 blndnet, 2 understotninger lor låg saml bolte, 2 låse for indkastlem. 'l gføn
brugsanvisning.

Denenkeltsokskantedekompostbeholderbeståraf:
6 sider,1 Iåg med Indkestlem,1 låg uden IndkaEtlem,I stænger,t hrndnel,
1 und€lstølnang lor låg samt bolt6, 1 lås tor Indka6ilem, 1 grøn brugsanvlsning,

Pladenmellemde 2 komposlHulleftor
beholdereer dobbelloladen.
understøtnmg
skalwndeopad.De2
pladermedhullerlor undeFtøtning
skalstå over for hinanden,og hullerne
skålvendeopad.

D6 2 pladermed hullertor undeFtølnlngskalstå overfor hlnanden,og hull€meskalvendeooad.

