Komposztáló
A kerti és konyhai hulladékok komposztálásával saját magunk állíthatunk elő biohumuszt, amit aztán
dísznövények, fűszernövények, vagy a kertben található bármilyen növény földjéhez adva érhetünk el szebb
virágokat, dúsabb termést.
A Leier számára rendkívül fontos szempont, hogy a lehetőségekhez mérten minél inkább megfeleljünk a
környezettudatos szemlélet szerinti építőanyag-gyártásnak. Az általunk gyártott, illetve forgalmazott
építőanyagok használatával pedig vevőink számára is elérhetővé tesszük a fenntartható jövő
megteremtését.
A Durisolból készült komposztáló láda egy környezetbarát alapanyagból készült, mégis rendkívül hosszú
élettartamú kerti kiegészítő. A mineralizált faforgácsból készült Durisol komposztáló láda hatékonyabb
komposztálási folyamatot tesz lehetővé, és még a ládát sem kell lecserélnie, mint más természetes anyagú
ládáknál, ahol pár év alatt teljesen tönkremegy a komposztáló.
A webshopunkban további hasznos információkat talál a termékről!
Tovább a Webshopra!
A Durisol kerti ládái egyszerűen kezelhetők és minimális ráfordítással évekig szolgálják a kertet és a
tulajdonost. A láda anyagának és szerkezetének köszönhetően páraáteresztő tárolóról van szó, a bent lévő
klímát gyakorlatilag önműködően szabályozza, és a rendkívül kellemetlen szagok is elkerülhetők a Durisol ezen
tulajdonságával. A ládában a pára, az esővíz és természetesen a növényi hulladékokból szivárgó nedvesség
miatt gyakran előfordul, hogy a láda alján összegyűlik a víz. Ezt az úgynevezett pangó vizet a Leiernél kapható
komposztáló ládák, vízáteresztő képességüknek köszönhetően elvezetik. A láda alapanyaga fagyálló, ezzel
biztosítva többszörös védelmet a téli fagyok és az erózió ellen.

A komposztálásnak köszönhetően nemcsak rendkívül jó minőségű humuszt nyerünk, az organikus hulladék
gyűjtésével és átalakításával az egyre növekvő kommunális hulladék mennyisége is visszaszorítható. A konyhai
és a kerti hulladék felhasználásával nagymértékben óvjuk a környezetünket, a saját magunk által előállított,
teljes mértékben természetes anyagokat tartalmazó humusszal pedig kiválthatjuk az iparilag előállított
műtrágyát. Ez egészségesebb környezetet és egészségesebb életmódot eredményez.

A megfelelő minőségű, a kertre és a családra is teljesen biztonságos komposztáláshoz ugyanakkor be kell
tartanunk pár alapszabályt. Gyakorlatilag minden szerves anyag mehet a komposztra, de kerüljük a betegségben
elpusztult növények, állati eredetű hulladék (sajt, hús, csont, stb.), macskaalom, állati ürülék, valamint a
citrusfélék és a banánhéj (utóbbi kettő az esetleges permetezettség miatt lehet káros) komposztálását, ezek
ugyanis ronthatnak a humusz tisztaságán.
A Durisol komposztáló ládákat Magyarországon kizárólag a Leier forgalmazza, a 120 x 80 x 120 centiméteres
méretben kapható ládákat fedéllel együtt szállítjuk. A láda nemcsak hasznos, hanem esztétikus is,

természetes színeivel jól bele fog illeni a kert összképébe. A fedél a háziállatok és rágcsálók bejutását hivatott
megakadályozni, továbbá gátolja a komposztálóban növekedő gaz mennyiségét is. Ezeken túl a fedél nem
engedi, hogy kiszáradjon a komposztálandó organikus hulladék, a növényekben található nedvesség nélkül
ugyanis nem indul be a természetes lebomlási folyamat.
Vásárolja meg most Webshopunkon keresztül könnyen és egyszerűen a terméket!
Tovább a Webshopra!
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