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- ekologická revoluce - ekologická revoluce 
ve Vaší domácnosti ve Vaší domácnosti 

JK - 125 JK - 270 JK - 400

Prošly testem na jedničku
Kompostéry JORA byly testovány 
a hodnoceny v projektu, kterého se 
účastnilo 466 domácností v rodinných 
domech, činžácích a mateřské školy. 
Výsledky dopadly nadmíru uspokojivě, 
jak dokumentuje Posudek č. 4229 
Švédského úřadu pro ochranu přírody. 
jak dokumentuje Posudek č. 4229 
Švédského úřadu pro ochranu přírody. 
jak dokumentuje Posudek č. 4229 

Zateplený dvoukomorový otočný kompostér 
pro pohodlné a jednoduché celoroční kompostování 
v bytových domech, školách, fi rmách i zahradách. 
Užijte si pohled na přeměnu svého kuchyňského 
bioodpadu na výživný kompost. Kompostér můžete 
umístit i na balkóně, na terase či v garáži. Kompost 
využijete ke zvelebení svého okolí - na přihnojení 
trávníku před domem, rostlin v květináčích 
i záhonků. Od ohryzků k zelenajícím se trávníkům 
- připojte se ke kompostovací revoluci! 

V Podbabě 29b, 160 00 Praha 6
Tel.: + 420 603 425 958
       + 420 603 148 524
Fax: + 420 910 256 149
www.hbabio.cz
e-mail: obchod@hbabio.cz

Výhradní dodavatel:

Na nákup kompostérů Jora 
můžete získat dotaci z operačního 
programu životní prostředí. Více 
informací na www.kompostuj.cz 
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– kompostujeme snadno 
a pohodlně

Otáčení zajišťuje rychlé kompostování
Jednoduché otáčení bubnem kompostéru nahrazuje 
fyzicky náročné překopávání kompostu. Díky promíchávání 
kompostovaného materiálu v bubnu dochází:
- k intenzivnímu kontaktu čerstvého bioodpadu s již 
tlejícím materiálem, a tím se urychluje proces jeho přeměny 
na kompost
- k provzdušňování, čímž je dodáváno dostatečné množství 
kyslíku, který je třeba pro intenzivní kompostovací proces
- k zamezení zápachu, který by mohl vzniknout při 
rozkladu materiálu bez při nástupu vzduchu.

Teplo a vysoká účinnost
Při přeměně organické hmoty na kompost vzniká 
působením mikroorganizmů teplo. Různé mikroorganizmy 
začínají pracovat při odlišných teplotách. Kompostéry JORA 
jsou dobře zatepleny, což umožňuje dosáhnout teploty 
až 75°C. Dochází tak k bezpečné hygienizaci kompos-
tovaného bioodpadu. Tohoto efektu  se velmi obtížně dosa-
huje u nezateplených kompostérů. Používání zatepleného 
otočného kompostéru zajišťuje plynulejší šíření tepla a tlení 
celého objemu bioodpadu. Právě proto je kompostování 
rychlé a hmota je připravená k odběru již za 6 – 8 týdnů. 
Vysoké teploty předurčují kompostéry JORA pro kompos-
tování kuchyňského odpadu a to včetně masa, zbytků ryb 
a jiných bioodpadů obtížně zpracovatelných v jiných typech 
kompostérů. Kompostéry JORA jsou dvoukomorové, takže 
zatímco v jedné komoře již zraje kompost, druhou komoru 
máte k dispozici pro ukládání bioodpadu. Usnadněné je tím 
i vyprazdňování kompostéru. 

Bezpečný proti vniknutí drobných savců
Uzavřený kompostovací systém umístěný na zdi nebo sto-
janu zabraňuje kočkám, psům, myším, potkanům a dalším 
drobným savcům využívat váš kompostér jako zdroj potravy.

Technické specifi kace: 

JK 125
Hmotnost 29 kg
Objem 125 litrů
Kapacita 10-15 l / týden

JK 270
Hmotnost 38 kg
Objem 270 litrů
Kapacita 25-30 l / týden

JK 400
Hmotnost ca 68 kg
Objem ca 400 litrů
Kapacita 50-80 l / týden

Pro plně automatizované kompostování 
žádejte kompostér JK 5100.

www.hbabio.cz
e-mail: obchod@hbabio.cz


