
Hasselfors Garden 
kompostbehållare  
och ekotoaletter



Med Hasselfors Gardens kompost
behållare och ekotoaletter hanterar 
du smidigt och hygieniskt nedbryt
bart avfall från hem, trädgård och  
fritidshus. Med våra snygga och 
praktiska produkter återvinner du 
näringsämnen lätt och miljövänligt.
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Hasselfors Garden  
Ekotoa 50 L
Ekotoa 50 l är en snygg, effektiv och smidig toalett  
som passar både i kalla och uppvärmda utrymmen.

Dess nätta storlek gör den lätt att placera även i små utrymmen  
vid fritidshuset, i verkstaden eller i stallet.

Tack vare Ekotoans patenterade mekanism är den lätt att tömma och 
hålla ren. Toaletten monteras direkt på golvet. Produkten har plats för 
ett ventilationsrör som införskaffas separat. Torrtoaletten fungerar utan 
elektricitet och vatten. Avfallet börjar att brytas ner till kompost redan  
under användningen, innan behållaren töms. 50 liter volym räcker för  
en familj på fyra personer under cirka 30 dagar.

Produktmått: b 500 x h 470 x d 510 mm.

Ventilationsrör (ø 75 mm) införskaffas separat enligt byggnadens mått. Lakvattenslang (ø 1/2”)  
och uppsamlingskärl för lakvatten, t.ex. plastdunk, bör införskaffas separat.

Produktdelar
Ekotoans säte och lock 
Material: PP

Flyttregulator för intern behållare 
Material: POM

Lock för Ekotoans stomme 
Material: komposit (PP + träfiber)

Innerbehållare  
Material: PP 

Lagerrullar, 5 st.  
Material: POM 

Ekotoans stomme 
Material: komposit (PP + glasfiber) 
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Nyhet!
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Hasselfors Garden  
Komposterande  
Ekotoa 100 L
Komposterande Ekotoa 100 l är ett stilrent val såväl på utedass som i 
uppvärmda fritidsbostäder. Dess snygga yttre döljer tre behållare, vars 
patenterade mekanism förlänger tömningsintervallen och underlättar 
skötseln, då avfallet förkomposteras.

Toaletten monteras direkt på golvet. Produkten har plats för ett 
ventilationsrör som införskaffas separat.

Ekotoaletten fungerar utan elektricitet och vatten. 100 liter volym  
räcker för en familj på fyra personer under cirka 60 dagar.

Produktmått: b 800 x h 460 x d 800 mm.

Produktdelar
Ekotoans säte och lock  
Material: komposit (PP + träfiber)

Lock för Ekotoans stomme 
Material: komposit (PP + träfiber)

Låsblock för behållare, 3 st. 
Material: PP

Innerbehållare, 3 st. 
Material: PP

Lagerrullar, 18 st.  
Material: POM

Handtag för behållare, 2 st. 
Material: PP

Ekotoans stomme 
Material: komposit (PP + glasfiber)
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Nyhet!

Ventilationsrör (ø 75 mm) införskaffas separat enligt byggnadens mått. 
Lakvattenslang (ø 1/2”) och uppsamlingskärl för lakvatten, t.ex. plastdunk,  
ska införskaffas separat.



Hasselfors Garden  
Komposterande torrtoalett 230 L
Vår Komposterande torrtoalett 230 l är en snygg, effektiv och luktfri 
torrtoalett som är värmeisolerad för användning året runt. Torrtoaletten 
komposterar avfall effektivt och fungerar utan elektricitet och vatten. 
Dess tömningslucka är konstruerad för intervalltömning t.ex. under 
hösten. Lämpar sig för hushåll med 1–6 personer. Volym: 230 liter.

Produktmått 
(h x b x d): 980 x 800 x 600 mm 
Säteshöjd: 425 mm 
Vikt: 20 kg 
Material: UVskyddad PE, isolering 10–15 mm PEskum 
Färg: Grå 
Ingår: Värmesäte, kåpa för ventilationsrör, lakvattenslang 
och plastdunk samt Sanitetstorv

Införskaffas separat: Ventilationsrör Ø 110 mm



Hasselfors Garden  
Trädgårdskompost Jordglob 310 L 
Trädgårdskompost 310 l är en mångsidig kompost för effektiv kompostering av 
allt nedbrytbart avfall. Tack vare dess runda form och optimerade isolering inleds 
komposteringen tidigt på våren och fortgår långt in på hösten. Särskilt lämpad 
för kompostering av hushållsavfall och latrin. En extra modul som säljs separat 
ger 160 liter extra volym. Volym: 310 liter.

Produktmått 
(h x b x d): 700 x 980 x 980 mm 
Vikt: 12 kg 
Material: stomme UVskyddad PE, isolering 10–15 mm PEskum 
Färg: Grön

Produktmått 
(h x b x d): 860 x 800 x 740 mm Vikt: 24 kg Material: stomme UVskyddad PE, 
isolering 50 mm PS Färg: Mörkgrå

Produktmått 
(h x b x d): 285 x 980 x 980 mm 
Vikt: 6 kg

Produktmått 
(h x b x d): 320 x 805 x 740 mm Vikt: 6 kg

Extra modul, volym 160 liter 
Säljs separat. Extra modul, volym 100 liter 

Säljs separat.

Hasselfors Garden  
Varmkompost behållare 225 L
Varmkompostbehållare 225 l är en snygg och rymlig kompost för året runt
kompostering av hushållsavfall. Dess goda värmeisolering och patenterade 
ventilationssystem gör komposteringen effektiv.

Användarvänlig design med låg påfyllnadshöjd och behändig tömning  
tack vare produktens stora lucka. En stabiliserande skiva i metall förhindrar  
att färskare kompost faller ner vid tömning av kompost.

En extra modul ger 100 liter extra volym. Försedd med termometer, som  
underlättar uppföljning av komposteringen. Lämpar sig för hushåll med  
1–6 personer. Volym: 225 liter.



Hasselfors Garden  
Biotoalettstart 3 kg 
Biotoalettstart är en riklig och lättanvänd mineral och 
spårämnesprodukt som effektiverar kompostering av avfall från 
biotoalett. Dess sammansättning utgår från en patenterad produkt 
som används vid professionell kompostering. Vid regelbunden 
användning påskyndar produkten kompostens hygienisering och 
mognad samt reducerar lukt. Detta gör det trevligare att tömma 
komposten och komposten kan snabbare användas  
som jordförbättrare.

Hasselfors Garden  
Sanitetstorv 18 L och 40 L 
Sanitetstorv är en blandning av ljus torv och kutterspån för 
biologiska toaletter.

Sanitetstorv absorberar effektivt vätska, varvid avfallet förblir 
poröst och luktfritt samt komposteras snabbare. Strö ett jämnt, 
tunt lager sanitetstorv efter varje toalettbesök. Förvara torrt och 
skyddad från regn.

Nyhet!



Hasselfors Garden  
Kompoststart 3 kg 
Kompoststark är en ekologisk mineral och spårämnesblandning 
som effektiverar och påskyndar komposteringen av nedbrytbart 
hushållsavfall. Reducerar lukt, förebygger näringssvinn och förbättrar 
kvaliteten hos mogen kompost.

Kompostnäringen strös ut i samband med påfyllnad, för 
fuktigare hushållsavfall i kombination med kompostströ. Torrare, 
minde näringsrikt hushållsavfall komposteras snabbare tack vare 
näringsämnena i kompostnäringen.

Hasselfors Garden  
Kompostströ 40 L 
Kompostströ är en blandning av absorberande torv, kutterspån och 
något grövre bark som gör komposten luktfri och porös. Kompostströ 
tillverkat av naturens främsta råvaror lämpar sig i synnerhet för 
kompostering av våtare hushållsavfall.

Nyhet!



hasselforsgarden.se

Kompostera och återvinn


