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Joraform komposteren 
– En personlig miljøvenlig revolution 
 

Testet og prøvet 
Joraform komposteren er blevet testet og 
evalueret I et projekt bestående af 466 hjem og 
har vist sig at være den mest tilfredsstillende i 
forhold til rapport no. 4229 ved den Svenske 
Myndighed for Miljøbevarelse. De første enheder 
blev produceret for mere end 25 år siden, hvor 
mange stadig er i brug og velfungerende. 
 
Serierne JK125/270/400 er isolerede, hvilket 
betyder at de er lette at bruge året rundt. Du kan 
nyde at se transformationen af dit køkkenaffald 
blive til nærende kompost. Den kompost du selv 
producerer, er det bedste du kan give til din have. 
Den forbedrer strukturen af jorden og gøder på 
samme tid. 
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Joraform komposteren – gør det let og 
praktisk at kompostere 

 
Rotation er nøglen 
For at kompostering kan virke, er blanding en 
nødvendighed til at bringe det nye affald i kontakt 
med materialet der allerede er delvist nedbrudt og 
derved gøre processen mere effektiv. Derudover 
bliver der tilsat luft, som er en nødvendighed for den 
høje mængde af oxygen som processen kræver. Med 
Joraform er rotationen en let sag, da Joraform 
komposteren er specielt konstrueret til dette formål. 
Det høje stativ og tætte rum sikrer at uønskede dyr 
forbliver ude.  
 
Joraform komposteren – Hjælper naturen. 
Joraform komposteren er vel isoleret, hvilket tillader 
at temperaturen bliver op til 75 grader celsius. Det 
unikke isoleringsdesign tillader komposteren at nå 
disse temperaturer, som mikroorganismerne 
behøver for at kunne gøre deres arbejde. Ved at 
bruge vores isolerede, roterende komposter kan du 
sikre en jævn varme distribution og en aktiv 
komposterings proces gennem al affaldet. Det er 
grunden til at komposteringen kan ske så hurtigt – 
på gennemsnitligt 6 til 8 uger. Den høje temperatur 
gør, at Joraform komposteren er speciel godt egnet 
til køkkenaffald, både tilberedt og rå mad, der 
inkluderer kød og fiskeaffald. 
Joraform komposteren er opdelt i to rum, der gør 
det lettere at tømme og modne komposten. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

           
JK 125  

Vægt 32 kg 

Volumen Cirka 125 l 

Kapacitet 10-15 l/ugen 

JK 270  

Vægt 43 kg 

Volumen Cirka 270 l 

Kapacitet 25-30 l/ ugen 

JK 400  

Vægt 76 kg 

Volumen Cirka 400 l 

Kapacitet 58-80 l/ ugen 
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