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Jorakompost varmkompostering
Den beste jorden
lager du selv!

Vi får Norge til å blomstre!

Pb. 1050, Bekkajordet - 3194 Horten | Org. nr 950 439 025 mva
Showroom-eller hente direkte fra lager; Ring for avtale!
Apenesbakken 3 - 3189 Horten | Tlf 906 11 321 - 906 98 915
www.teamhenriksen.no | post@hortense.no
Side 1

Kompostering

Artikkel 5000250
BioTaurus KOMPOST-START PLUS
Flaske a 250 ml
En perfekt start for rask og naturlig kompostering.
Bruk og bruksområder:
For bruk i kjøkkenhager/småbruk. Stammen i BioTaurus
kompost-Start plus er innpodet med spesielt aktive
bestanddeler som gjør at komposteringshastigheten og
den maksimale temperatur blir nådd på kortest mulig
tid.
Kompost-Start pluss er på grunn av den meget høye
tetthet av bakterier, ideell for en ny kompost eller for
reaktivering av en inaktiv kompost.
Optimale forhold blir opprettet for å bygge en sunn,
næringsrik humus, som gir verdifulle næringsstoﬀer
for plantene i tilgjengelig form, og forhindrer forråtnelse
eﬀektivt. Dette er grunnlaget for sunn, naturlig
plantevekst og store avlinger. Kompost-Start plus er
uten kjemikalier eller kunstige ingredienser.
NORSK TEKST PÅ ETIKETTEN!
Økologisk sertifisering i henhold til Øko-regulering
Biotaurus er godkjent i Tyskland for Økologisk dyrking
av næringsmiddelindustrien (okop).
BioTaurus “Start kompost pluss” lagt ut i FiBL : Brukerlisten 2013 for økologisk landbruk i Tyskland og Sveits”
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Kompostering
Jorakompost 125/270/400 - Varmkomposter
Rotasjon er nøkkelen

Blanding av komposten er nødvendig for at prosessen skal
fungere. Først og fremst for at det ferske avfallet skal komme i
kontakt med det som allerede er formuldet og gjøre prosessen
mer eﬀektiv, deretter for å tilføre luft, eftersom komposteringsprosessen krever mye oksygen. Dette skjer meget enkelt siden
Jorakomposten er laget for å kunne rotere. LuftArtikkel 6000125
tilførselen til avfallsmengden skjer hver gang du snurrer ved
JORAKOMPOST 125
hjelp av ventiler på kompostens gavler. Dårlig luftet kompost
Egnet for 3-4 personer. 1,4 - 1,7 liter avfall/dag.
lukter ille.
Bakkestativ medfølger. Den kan leveres med veggstativ. Må bestilles separat. Kolli måler 120x80x25 og
Jorakomposten - Varme og eﬀektivitet
veier 35 kg. Kan sendes pr. post i butikk.
Ved kompostens nedbrytning dannes varme. Ulike mikroorganismer begynner å arbeide ved ulike temperaturer.
Jorakomposten er godt isolert og temperaturen kan stige opp
till +75°C når nedbrytningen er mest aktiv. Uten isolering er
det ikke sikkert at den høye temperatur kan oppnås, noe som
da innebærer at de organismer som arbeider ved høye temperaturer, aldri kommer igang. Med en isolert, roterende
kompost får man en jevnere temperaturfordeling og en aktiv
nedbrytningsprosess i hele massen. Derfor går komEn ideell
posteringen raskt; ca 6-8 uker. Den høye temperaturen gjør at
modell
Jorakomposten spesielt er egnet for kjøkkenavfall.

To rom, for beste resultat

Jorakomposten er inndelt i to rom. Hageavfall kan tilføres i
små mengder. Fyll ett kammer først. Når det er fullt, begynner du på neste. Når det andre er fullt, har du ferdig resultat i
det første. Tømming er enkelt. Sett bare trillebåren under, lukk
opp og det ferdige komposterte jorden faller ut. Start på nytt.
Brukerveilledning følger med eller kan lastes ned fra våre
hjemmesider. Jorakompost kan hentes på vårt lager etter
avtale.

Artikkel 6000270
JORAKOMPOST 270
Egnet for 4-6 personer. 3,5 - 4,3 liter avfall/dag.
Frittstående modell. Vel egnet for en normal husholdning og hage. Kolli måler 120x80x32, vekt 40 kg.
Må sendes som stykkgods.

Artikkel 6000400
JORAKOMPOST 400
Håndterer 10-15 l avfall per dag.
Frittstående modell. Ekstra dreiekryss på siden for lettere
rotering av denne større modellen. Består av 2 kolli:
120x80x20= 38 kg, 120x80x32=34 kg.
Må sendes som stykkgods.
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Kompostering
Det er enkelt å lage sin egen
kompostjord.
En kort introduksjon på hvordan:
-

Legg inn matavfallet i det første kammeret.

For hver gang du legger inn avfall, tilfører du en
liten skuﬀe med trepellets. Vi anbefaler trepellets
eller det som kalles fyringspellets.
-

Lukk igjen lokket, og snurr rundt.

Da blander det nye seg med det gamle, nye flater blir
eksponert og du får tilført luft via ventilene som sitter på endegavlen.
Hold på til det første kammeret er fullt, eller etter 6
til 8 uker. Da starter du å fylle i kammer nummer to.
Når kammer nummer to er fullt, eller etter 6 til
8 uker, er det som er i det første kammeret ferdig
kompostert.
-

Enkelt å tømme: Sett bare en bøtte eller en
trillebår under. Snu rundt, åpne og tøm ut.

Materialet som kommer ut, er ferdig til bruk, ingen
etterkompostering er nødvendig. Det er sterke saker.
Strø godt eller bland ut. Blandingsforholdet er 1:5,
altså 1 del jorakompostjord til 5 deler utarmet og
dårlig jord.
-

Start på nytt.

Enheten er opphøyd som gir deg en god arbeidsstilling. De yngre i familien kan enkelt ta del i prosessen. Risiko for skadedyr er minimalisert.
Vinterstid tar du vare på den ferdige jorden i en
beholder, og bruker den så snart det er mulig å holde
på i hagen!
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Avfall etter fisk og
sjømat, gir ekstra
fart i prosessen!

Kompostering i boliglaget
Det finnes løsninger for mange
boenheter som ønsker å gå
sammen om å kompostere.
JK 400 er vår største bakkemodell, som
fint kan benyttes i mindre boliglag.
JK400 har ekstra dreiekryss, siden den blir ganske
tung å dreie rundt etterhvert som den fylles.
Modellen er også egnet for barnehager, eller
storhusholdninger som har mye matavfall.
Den kan også benyttes kollektivt i en kolonihage, eller på en gård med flere husholdninger. Kapasiteten
er 10 - 15 liter avfall pr. dag.
Når mange forskjellige husholdninger går sammen
om å kompostere, erfares det at aktiviteten i prosessen tar litt tid for å komme i gang. Det kommer av
alle de forskjellige husholdningene, og matvanene
som blir representert i avfallet.

Jorden er viktigst av alt!
Kompost gjør underverker i hagen. I tillegg til å
tilføre næring til jordens mikroorganismer, gjør
den jorda mer tørkesterk, mindre sur og plantene
blir mer motstandsdyktige mot sykdommer” Ref.
Morten Bragdø.
Videre sier han; -Plantene er svært sosiale organismer med et høy utviklet “språk”. Vi har hatt liten
oppmerksomhet rundt hva plantene naturlig ber
om. Vi ser forbedringer i vekst, sunnhet og avlingskvalitet ved å sørge for en naturlig (levende) jord.
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Rå-Vekk
Luktputer mot hjortedyr, hare og
vånd.Virker hele året!
Rå-Vekk er en luktpute som beskytter mot vilt.
- Er helt giftfri
- Er langtidsvirkende
- Tåler regn og fukt
Finnes i tre utførelser
1.
Oppheng, pute med snor.
Våt for bruk vår, sommer, høst.
2.
Pinne der puten er satt fast på en 20 cm lang
pinne. Våt for bruk vår, sommer, høst.
3.
Oppheng, pute med snor for vinter.
Tørr, for vinterbruk. Kun med snor.
Pk a 3 stk.
Innholder naturlige råvarer som er biologisk nedbrytbare
og giftfrie. Inneholder ingen kjemikalier. Luktputene har
en veldig svak duft som ikke merkes når de henger ute.
Sommer- og vinterputene har ulike dufter for at dyr ikke
skal venne seg til den.
Virkningstiden er ca. seks måneder fra plasten er fjernet
fra putene. Virkningsområde: 1,5 – 2,5 kvadratmeter eller
ca. 1,5 til 2 løpemeter mellom putene. Holdes jevnt fuktig.

Rå-Vekk
Luktputer mot vilt.
Hjortedyr – Hare – Vånd

Artikkel 651210
3 stk/ pk
Hortense Rå-vekk sommer. For å henge opp.
Artikkel 651220
3 stk/ pk
Hortense Rå-vekk sommer. På pinne.
Artikkel 651230
3 stk/ pk
Hortense Rå-vekk vinter, med rød snor. For å henge opp.
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BRUKSANVISNING
Plasten fjernes.
Sommerputene bløtlegges i minst 3 minutter innen de settes ut. De må holdes
noe fuktige. Tørker de ut, mister de effekten.
Sommerputene tåler godt fukt og regn. Middelet i putene renner ikke ut eller forsvinner!
Når kulda/frosten kommer fryser sommerputene og mister sin effekt.
Om brukeren opplever at putene ikke har eller har hatt effekt innen kort tid (et partre uker) kommer det gjerne av at brukeren for eksempel har vært bortreist under
en varm periode. Putene har helt enkelt tørket ut. De kan reaktiveres gjennom
bløtlegging.
Vinterputene settes alltid ut tørre i tørt vær. Luftfuktigheten under vintersesongen
holder for at putene skal fungere. Putene inneholder et middel som gjør at de
ikke fryser. Ved kraftig snøfall, bør man ta bort snø som har festet seg på putene,
spesielt ved langvarig kulde. Vinterputene har rød tråd.
Plassering:
Rå-Vekk putene plasseres alltid ut i dyrets nesehøyde, dvs der man tror at dyret
skal spise. Dette er veldig viktig! Dersom man stikker ned en pinne i jorda for å
beskytte roser på 1,5 meters høyde, har man mistet det meste av effekten. Benytt
en hengepute på ca. 1,5 meters høyde der knoppene/rosene ﬁnnes. De med pinner kan for eksempel benyttes mellom løkblomster.
Effekt:
Rå-Vekk fungerer helt tilfredsstillende i de ﬂeste tilfellene (96,5%)
Angrep:
Det kan inntreffe at rådyr m.ﬂ. av gammel vane spiser av en plante som nylig har
fått beskyttelse med hjelp av Rå-vekk. Dette er normalt et engangsangrep. Ta
ikke vekk Rå-vekk putene av den grunn.
Oppbevaring:
Rå-vekk puter i ubrutt forpakning som lagres svalt og mørkt (10o-14oC) kan
oppbevares i 1,5 år.
Generelt:
Ikke stikk pinnen gjennom puten for da renner innholdet ut!
Rådyr har ofte mange små parasitter på seg. Jo færre rådyr i hagen, desto færre
innsekter og dermed mindre risiko for spredning av sykdommer.
Selges hos utvalgte forhandlere og via web butikken: www.hortense.no
e-post: post@hortense.no
Import - distribusjon:
Team Henriksen | Hortense, Pb. 1050, Bekkajordet, 3194 Horten.
Tlf. 33 04 13 11, Fax. 33 07 44 62, mob. 906 98 915

Vinter - Vår dekken
Artikkel 651170
1 stk/ pk
Vinterdekken for ømfintlige planter, 100 cm
Artikkel 651171
1 stk/ pk
Vinterdekken for ømfintlige planter, 150 cm
Artikkel 651172
1 stk/ pk
Vinterdekken for ømfintlige planter, 200 cm
Artikkel 651173
1 stk/ pk
Vinterdekken for ømfintlige planter, 250 cm
Artikkel 651174
1 stk/ pk
Vinterdekken for ømfintlige planter, 300 cm
Artikkel 651150
1 stk/ pk
Varmekabel for planter i potte. Lengde 2m + 2m tilførsel
Artikkel 651151
1 stk/ pk
Varmekabel for planter i potte. Lengde 4m + 2m tilførsel
Artikkel 651152
1 stk/ pk
Varmekabel for planter i potte. Lengde 6m + 2m tilførsel
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Hengekøyer
Ticket to the Moon
Ticket to the Moon lager hengekøyer i et tynt nylonmateriale som er både slitesterkt og lett. Materialet er det
samme som brukes i fallskjermer og er svært behagelige å
ligge i. Alle hengekøyene er pakket i en halvmåneformet
pose, og er veldig enkle å sette opp. Du kan sette opp køya
hvor du vil; mellom trær, over en elv, i stua, på verandaen
– her er det bare å være kreativ! Drøm deg bort mens du
sløver fra 10 cm til 700 meter over bakken.

Nyheter
2018

MAMMOCK
Den største, plass til hele familien.
Dette er en lekeplass på dagtid og koseplass når de små
har lagt seg. Stor plass til å boltre seg, ligge på tvers, lese
en bok eller bare sløve litt rundt.
– Lengde: 600 cm
– Bredde: 300 cm
– Vekt: 1600 g
KING SIZE
Bred og god, plass til to.
Den største av standard størrelsene. Helt perfekt om man
skal være to, eller helst vil sitte på tvers av køya. På grunn
av bredden får du høye sidevegger og god beskyttelse mot
vind, og den egner seg spesielt godt om du vil pakke deg
inn og stenge verden ute – bare legg sideveggene over deg
som tak.
– Lengde: 320 cm
– Bredde: 230 cm
– Vekt: 700 g

ENKEL
Liten, lett og perfekt til én.
Perfekt for deg som er på farten og vil ha en liten og lett
køye, men samtidig har rom nok for avslapning. Sett den
opp i parken, på hytta eller vær kreativ på hotellrommet
når du er på reise. Kanskje du sparer pengene og bare
sover i hengekøya i stedet for hotellrommet.

DOBBEL
Jokeren, best til alt, den perfekte størrelsen.
Den mest anvendelige av alle størrelsene. Perfekt som fast
installasjon i hagen, på verandaen, på hytta eller i båten,
og liten nok til at du tar den med deg jorda rundt. Bred
nok til å kunne sitte komfortabelt på tvers med ryggstøtte,
gjerne med en du er glad i tett inntil deg. Den egner seg
like godt til overnatting som en time på øye i parken. Bred
nok til at to voksne kan kose seg med en bok om man har
hode i hver sin ende.

– Lengde: 320 cm
– Bredde: 155 cm
– Vekt: 500 g

– Lengde: 320 cm
– Bredde: 200 cm
– Vekt: 600 g

– Lengde: 150 cm
– Bredde: 75 cm
– Vekt: 200g
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KID
Hengekøye for babyer og småfolk.
Liten hengekøye utviklet for babyer og små barn. En liten
og lett soveplass som er enkel å ta med, sette opp og som
alle barn liker.

Hengekøyer
Artikkel 593101
MAMMOCK
1 stk/ pk
Kommer kun i fargen blå/hvit

Nyheter
2018

Artikkel 583021
KING SIZE
1 stk/ pk
Kommer i fargen Lilla/rosa
Artikkel 57xxxx
DOBBEL
1 stk/ pk
Kommer i fargene:
- blå/burgunder
- brun/grønn
- orange/gul
Artikkel 56xxxx
ENKEL
1 stk/ pk
Kommer i fargene:
- grå/orange
- blå/burgunder
- brun/grønn
- lilla/rosa
- orange/turkis
- orange/gul
Artikkel 55xxxx
KID
1 stk/ pk
Kommer i fargene:
- grå/orange
- lilla/rosa
Artikkel 540100
Opphengstau
1 stk/ pk
Pakke med to opphengstau, 5 mm.
Artikkel 540102
Myggnett
1 stk/ pk
Artikkel 540104
Regndekken
1 stk/ pk
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Hengekøyer
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Hengekøyer
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