
 
 

Vásárolható méretek: 
Thermo-King 400l (cikkszám: 626001) 

Thermo-King 600l (cikkszám: 626002) 

Thermo-King 900l (cikkszám: 626003) 
A terméket az alábbi elérhetőségen megtekintheti: https://sunikft.hu/komposztalo-thermo-king-400l-2708 

 
Egész éven át gyors komposztálás – Szerelési útmutató és komposztálási tipp 
 
A Thermo-King komposztáló egyszerűen és gyorsan – szerszám használata nélkül – összeszerelhető. Az új „Easy-lock-rendszer“-nek 

köszönhetően az oldalrészeket egyszerűen egymásba kell illeszteni. A komposztáló felállítása és használata előtt válassza ki a 

legmegfelelőbb helyet. A hely kiválasztásánál ügyeljen arra, hogy a komposztáló a lakóháztól és a veteményes kerttől kényelmesen elérhető 

helyre kerüljön. Gondoljon a szomszédjaira is, és tartsa be  a szomszéd telkétől legalább 0,5 méter távolságot. 

 

Kihelyezési tipp: 
 Helyezze a komposztálót egy sík területre 

 Igen fontos a földdel való közvetlen kontaktus 

 (mikroorganizmusok) 

 Kihelyezés előtt lazítsa fel a talajt 

 Ne helyezze aszfalt vagy betonfelületre 

 Napos, félárnyékos hely a legmegfelelőbb 

 Szélvédett, de nem szélcsendes terület 

 A rágcsálók elleni védelmet biztosítja a  

Thermo-King-Talajrács ,  mely a komposztálóhoz  

külön  megvásárolható (cikkszám: 626100, 626102)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Egyszerű szerelés: 
Állítsa az oldalrészeket 90 º-ban egymáshoz, majd dugja egymásba és kattintsa be. Mind a négy oldalrész egymással össze van kapcsolva, 

amelyre a két-részes tetőt szereljük. A tető részeit egymással összekapcsoljuk és végül a tető mélyedésébe bepattintjuk. 

 

Mit szabad komposztálni? 
Gyümölcs- és zöldséghulladékot, kávé- és teazaccot, tojáshéjat, vágott- és cserepes virágokat, levágott füvet (szárítottan), sövénynyírásból 

származó ágakat (összeaprítottan), leveleket. 

 

Mit nem szabad komposztálni? 
Húst, halat, ételmaradékot, kenyeret, sajtot, tejes dobozt, forró hamut, cigarettacsikket, gyógyszereket, műanyag  flakont, fémet, üveget, 

követ, papírt, déli gyümölcsöket és azok külső héjait, gyomnövényeket. 

 

Javaslat: 
A nedves anyagot a szárazzal, a durva, darabosat a finom, apró anyaggal össze kell keverni. Ügyelni kell a komposztálás során arra, hogy az 

anyagot mindig lazán és rétegesen töltsük be, ügyelve arra, hogy a komposzt nedves legyen, de ne vizes. 

Sok sikert és eredményes komposztálást kívánunk! 

 

Importáló/forgalmazó:  „SUNI” Service Universal Kft.          
1103 Budapest, Noszlopy u. 2-6.   Tel/fax: +36 1 262-6446, +36 1 261-4120 
Honlap:  www.sunikft.hu   E-mail: megrendeles@suni-kft.hu   
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