
– tar hand om dina matrester

ENKEL
a v f a l l s k v a r n

Tänk dig att sopsortera direkt i köksvasken genom att låta biologiskt

avfall försvinna ut i avloppet – och samtidigt t jäna mil jön. Potatisskal,

ägg- och räkskal ,  kött ,  fågel  och f iskrens försv inner ner i  ENKEL 

Avfal lskvarn, dold under diskbänken, och vidare ut i  avloppet. Du 

befr ias från söl iga matrester och köksavfal l .  Med gott samvete. Den

här metoden är l ika snäl l  mot naturen som mot din egen plånbok. 

ENKEL Avfallskvarn – enklare lösning finns inte.



ENKEL Avfallskvarn är vad den heter; en ekologisk
och enkel lösning som förenklar hanteringen av 
matrester och biologiskt avfall. För dig som bor i villa,
radhus, sommarhus eller bostadsrätt*.

Med avfallskvarnen installerad, dold under diskbänken,
slipper du illaluktande soppåsar. Tänk bort samlandet,
bärandet och sölet kring ditt biologiska avfall. 

ENKEL Avfallskvarn mal helt enkelt ner det biologiska
matavfallet på plats så att det försvinner ner i avloppet.
För att bli till biogas i reningsverket. 

En grön och skön lösning
ENKEL Avfallskvarn hjälper dig att medverka till att vi 
i Sverige når våra nationella miljömål avseende åter-
vinning av matavfall. Samtidigt får du tid över till annat.
I ett renare och sannolikt mer väldoftande hem. 

Enkel installation
Installationen är enkel. Har du en nyare diskbänk 
(med en sil i vasken; ca 92 mm med korgventil) är 
det fritt fram för installation. Har du en äldre diskbänk
(med mindre sil än så) får du ta upp ett större hål.
Och så behövs ett jordat vägguttag för anslutningen.

Vem får installera?
Kontrollera att ENKEL Avfallskvarn får installeras i 
din bostad. Har du villa eller sommarhus, hör med
kommunen om det behövs ett tillstånd för installationen.
Bor du i hyreshus, hör med fastighetsvärden. Och bor
du i bostadsrätt, fråga styrelsen. Lycka till.

Swedish Ecology AB Klippan 1J S-414 51 Göteborg Sweden  
Tel: +46 31 42 46 25 Fax: +46 31 42 49 08 info@enkelavfallskvarn.se

www.enkelavfallskvarn.se

Tillbehör
Komplettera med luftstyrd strömbrytare för montage 
i anslutning till ENKEL avfallskvarn. Brytaren ansluts 
enkelt med stickkontakt mellan
kvarn och vägguttag.

Nedmatare för köksavfallet med
diskpropp och grovsil i ett.

Bekväm, hygienisk och underhållsfri.
Med ENKEL  Avfallskvarn är det 
inte svårt att värna om miljön – och
samtidigt minska kostnaden för 
hushållssoporna. Hur mycket kan du
tjäna på att tänka i nya gröna banor?

ENKEL Avfallskvarn
Modell BH 860 Modell BH 960

Utvändiga mått 251 x 460 mm 251 x 460 mm
Avloppsdimension 40 mm 40 mm
Vikt 4,9 kg 5,5 kg
Effekt 0,5hk 370 W 0,75 hk 560 W
Nätspänning 230 V 230 V
Rivverk Rostfritt  Rostfritt
Ljudisolerad Ja Ja

Avfallskvarn

Biogas

Reningsverk Gödsel

Matavfall

Swedish Ecology AB är det svenska företag som står bakom kvalitetsmärket ENKEL Avfallskvarn.
Vi arbetar långsiktigt och innovativt för att erbjuda högkvalitativa produkter anpassade för en 
hållbar utveckling. Mest kända är vi för systerprodukten MullToa; landets enda Svanenmärkta 
biologiska toalett. För mer information om Swedish Ecology AB, se  www.swedishecology.se

Swedeco

’’För matavfall finns miljömål om att öka den biolog-
iska behandlingen. Avfallskvarnar kan ge en rationell 
hantering av organiskt avfall, som ersätter behovet 
av avfallstransporter. Matavfallet blir biogas som är
en viktig del i samhällets omställning från fossila till 
förnybara bränslen’’.

Citatet är hämtat ur Naturvårdsverkets rapport om miljömål för 
matavfall 2008.




