
COMPOSTERS

Verschillende maten 
leverbaar van 220 tot 

600 liter

Altijd handig in gebruik

Bouwpakket voor 
eenvoudig versturen
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De composter wordt gekenmerkt door hoge kwaliteit en efficiënte 
compostering. Hij is compact in transport en opslag en eenvoudig 
te monteren aan de hand van een duidelijke handleiding. Met een 
volume van 400 tot 600 liter voldoet de composter ook voor grote 
tuinen. 

Het composteerproces wordt bevorderd door een goede ventilatie. 
Daarmee is bij deze composters zeker rekening gehouden. 

Composteren vermindert de 
hoeveelheid afval, waardoor u 
geld bespaart en de afvalver-
werking ontlast. U krijgt hier-
voor ook nog eens waardevolle 
meststof voor planten en tuin.

De grond wordt door de com-
post geconditioneerd. Het 
houdt de zuurgraad binnen de 
perken en is een goede voe-
dingsbodem voor nuttige (mi-
cro-)organismen.

De composter is met volumes van 400 tot 600 liter bijzonder geschikt 
voor grotere tuinen.

art.nr. afmetingen omschrijving

90975-400.6 750 x 750 x 850 mm composter 400 ltr. groen

90975-400.9 750 x 750 x 850 mm composter 400 ltr. zwart 

90975-600.6 840 x 840 x 1050 mm composter 600 ltr. groen

COMPOSTERS
& BIO-EMMERS

ZELFBOUW
PLAT VERPAKT

Een 10 liter bio-emmer vindt in 
iedere keuken wel een plaats.

Handig: uitdruipbakje. Droog 
groenteafval composteert 
sneller.

Bio-emmer, 5 liter, in gesloten of geperforeerde uitvoering, meestal 
gebruikt met composteerbaar binnenzakje. 

Opgevouwen 110 mm hoog

art.nr. omschrijving

2450 bestaat uit 2 
delen

art.nr. omschrijving

3981-01 groen

3981-01 wit

art.nr. afmetingen omschrijving

80178-5-EMMER-6 250 x 205 x 205 mm gesloten, 5 ltr, groen

80178-5-PERFO-6 250 x 205 x 205 mm geperforeerd, 5 ltr, groen

80178-7-PERFO-6 252 x 229 x 234 mm geperforeerd, 7 ltr, groen

80178-10-PERFO-6 252 x 229 x 325 mm geperforeerd, 10 ltr, groen

80178-BAG voor 5, 7 of 10 ltr emmer composteerbaar binnenzakje

In 5 min. in elkaar te zetten

Zie pagina 311 voor 
meer bio-emmers.

195 x 130 x 120 mm

280 x 205 x 300 mm
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Aerator voor het loswoelen van 
compost voor nog meer zuurstof-
toevoer. Hierdoor wordt het com-
posteerproces verder versneld.

Keuken- en tuinafval vóór het 
composteerproces.

Compost als resultaat.

art.nr. omschrijving

90595-AERATOR aerator

De toegang tot de compost is eenvoudig door de grote opening. 
Deze opening is normaal afgesloten door een makkelijk te openen 
klep. Indien gewenst is het zelfs zonder moeite mogelijk de compos-
ter van de composthoop af te tillen.

Universele basis voor gebruik op 
verharde ondergrond. Past op 
beide volumes.

Brede opening voor het uit-
scheppen van de compost.

art.nr. afmetingen omschrijving

90595-220 Ø740 x 900 mm 220 ltr. composter, zwart of groen

90595-330 Ø800 x 1000 mm 330 ltr. composter, zwart (ook verkrijg-
baar in groen, op aanvraag)

art.nr. omschrijving

90595-BASE universele basis

COMPOSTERS
& BIO-EMMERS

Voorraadproduct, binnen 1 
werkdag verzendgereed. 
Levertijd 1 à 2 weken. 
Leverbaar na overleg. 

Legenda
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België
Engels Logistics NV

Schemkensstraat 15
B-3583 BERINGEN

Tel.: +32 (0)11 815 050
post@engels.eu
www.engelslogistics.be

Nederland
Engels Logistiek BV

Park Forum 1139
NL-5657 HK EINDHOVEN

Tel.: +31 (0)40 26 29 222
contact@engels.eu
www.engelslogistiek.nl

Alle Engels bedrijven heb-
ben een duidelijke focus 
op kwaliteit. We werken 
conform ISO 9001:2015 en 
14001:2015. Engels Logistiek 
is TÜV-nord gecertificeerd.

Vestigingen in Nederland, 
België, Frankrijk, Duitsland 
en Portugal.
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Vraag de complete catalogus aan via 
marketing@engels.eu, dan sturen we deze 
kosteloos op. 

400 Pagina’s waardevolle informatie m.b.t. opslag, 
logistiek en afvalinzameling.

Leer ons kennen!

Engels Logistiek BV en Engels 
Logistics NV maken deel uit 
van de Engels Group NV, 
een familiebedrijf  opgericht 
in 1960 dat aanstuurt op een 
stabiele groei van generatie 
op generatie.




