Komposto varilinden GÜTErsloher
KOMPOSTO’suna
Kreis Gütersloh’da Biolojik ve Yeşil artıklar

Seçkin temiz Bahçe ve Mutfak artıkları, Gütersloh Komposto tesislerinde üretildiği gibi ve RAL kalite markası ile Ödüllendirilmiş, yüksek kaliteli bir komposto için ana malzemelerdir. Bu komposto
tüm ekim-üretim işlemleri ve organik gübreleme için ideal bir toprak iyileştiricisidir. Bio veya komposto varili, komposto olacak artıkların ayrılmasına hizmet eder. Bu variller yeşil, kahverengi veya
siyah kapaklı olarak alınabilir. Bio ve yeşil artıklar, komposto tesislerinde, tehlikeli maddeler varlığı
üzerine kontrol edildikten sonra ufaklanır ve karıştırılır. Kontrollu küme küme sistemi ile yararsız ot
tohumlarının yok edilmesi garantileşir. Küme küme sistemi, ciddi bir temizleme, şiddetli ısıtma
oluşturulması ve sonra bir kaç haftalık sonraki dönüşümden oluşur. Böylece, direk komposto tesislerinde üretilen ve sizin Harsewinkel ve imha noktası Nord’daki geri dönüş avlusunda satın alabileceğiniz GÜTErsloher KOMPOSTO oluşur.

Komposto varili:
İçine girebilecekler:
Mutfak artıkları, örneğin Meyva- (Narenciye meyvaları
ve Muzlar), Sebze ve Yemek artıkları, Filitresi ile
kahve telvesi, Yumurta kabukları ve Çay torbaları.
Yeşil artıklar Bahçeden çıkan artıklar, örneğin kurumuş
Çiçekler, Çimen ve Çalı kesintileri, Yaprak ve Yabani
baharatlar. Komposto variliniz bunların tümünü almazsa, bahçe artıklarını direk Komposto tesislerine
veya Halle, Dahlbrede 1 a’daki İmha noktası Nord’a
götürebilirsiniz.
Komposto Varili:
İçine girmeyecekler:
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Plastik torbalar, Çöp torbaları
Tek kullanışlı alt-bezleri, Kadın adet bezleri
Elektrik süpürgesi torbaları
Sigara izmaritleri ve –külü
Gril, Soba ve Odun külleri
komposto olamıyacak kedi tuvaleti malzemesi
(Pakete bakınız)
boyalı - işlenmiş Tahtalar
Yol temizliğinden oluşan çöp
Deri, Yün
Saç, Tüyler, Kemikler
Çiçek saksıları, Hidrokültür malzemesi

Komposto varili için Öneriler
Varil için gölge
• Varili gölge bir yere koyunuz. Kuvvetli ısınma, çürüme ve kötü koku oluşması önlenmiş olur.
Temiz Variller / Donmamak
• Bio ve Yeşil artıkları varil içine serbest doldurunuz. Ancak bu durumda varil tam boşaltılabilir.
Nemli bio artıkları yapışmasın veya donmasın diye, varil içine kuru malzemeler, örneğin
ufaltılmış artıklar veya gazete kağıdı ile kaplayınız.
• Yemek artıklarını gazete veya mutfak kağıdı içine sarınız. Bu nemi emer ve
sinek üremesini engeller.
• Çimen kesiklerini önce kurumaya bırakınız. Böylece kızışma önlenir ve yer tasarrufu sağlanır.
Bio artıkları Mutfaktan Komposto variline kadar - Bio variline plastik bırakılmayacaktır!
• Lütfen bio artıklarını plastik torbalara koymayınız ve Piyasa daki komposto olabilecek
artık torbalarını da kullanmayınız.
• Tarihi geçen ürünlerin plastik kaplamalarını çıkartınız.
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Kompostwerk Gütersloh
KOMPOTEC
Kompostierungsanlagen GmbH
Am Stellbrink 25
33334 Gütersloh
Tel.: 0 52 41 . 92 29 - 0
Faks: 0 52 41 . 92 29 - 40
www.kompotec.de
info@kompotec.de
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Gesellschaft zur Entsorgung von
Abfällen Kreis Gütersloh mbH
Wasserstraße 14c
33378 Rheda-Wiedenbrück
Tel.: 0 52 41 . 85 27 37
Faks: 0 52 41 . 85 27 56
www.geg-gt.de
info@geg-gt.de

