
Postadresse:
TEAM HENRIKSEN

Pb. 1050, Bekkajordet
3194 Horten

Showrom:
Apenesbakken 3

3189 Horten
Kun etter avtale.

Telefon:
Just Henriksen, 906 98 915

Cathrine Matsen, 906 11 321
e: post@hortense.no
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o Butikk: I Horten sentrum har vi en blomsterbutikk med hageprodukter.    Velkommen til å besøke Hortensia!
Åpent mandag - lørdag, tider avhengig av sesong.  Adresse: Torvet 2, 3181 Horten med inngang/parkering fra 
Vestre Braarudgate 2.  Det er mulig å hente Jorakompost i butikken, eller direkte fra lager. Dersom du ønsker å 
hente, må du gjøre en avtale med oss på forhånd.

Den beste jorden - lager du selv!
Lag ditt eget økologiske kretsløp. Jorakompost - enkleste form for hjemmekompostering.
BioTaurus gir en perfekt start for rask og naturlig kompostering. Produktet er godkjent i 
Tyskland og Sveits for økologisk dyrking i næringsmiddelindustrien. 

JORAKOMPOST
Blanding av komposten er nødvendig for at prosessen skal
fungere. For det første skal det ferske avfallet komme i kontakt
med det som allerede er formuldet og gjøre prosessen mer
e� ektiv, for det andre for å tilføre lu� , siden komposterings-
prosessen krever mye oksygen. Dette skjer meget enkelt
ettersom Jorakomposten er laget for å roteres. Lu� tilførselen skjer 
automatisk ved hjelp av ventiler på kompostens gavler. Dårlig 
lu� et kompost lukter ille. Enheten er lø� et opp av bakken som gir 
mange fordeler for å lykkes med hjemmekompostering.

JORAKOMPOST 125
Passe for husholdning 2 - 3 personer. Håndterer 1,4 - 1,7 liter/dag.
Vår minste modell. Bakkestativ medfølger. Veggstativ kan leveres 
mot tillegg i pris. 

JORAKOMPOST 270
Passe for husholdning 4 - 6 personer. Håndterer 3,5 - 4,3 liter/dag.
Frittstående modell. Velegnet for en normal husholdning og hage.

JORAKOMPOST 400
Passe for storhusholdning. Håndterer 10 - 15 liter/dag.
Frittstående modell. Ekstra dra-kryss på denne. Velegnet for en 
større husholdning som kantine, skole, og hage.

BioTaurus KOMPOST-START PLUS
1 stk. Flaske a 250 ml - Norsk tekst på etiketten!

En perfekt start for rask og naturlig
kompostering. For bruk i kjøkkenhager/små-
bruk. 
Stammen i BioTaurus kompost-Start plus er 
innpodet med spesielt aktive bestanddeler 
som gjør at komposterings-hastigheten 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.
Kompost-Start plus er uten kjemikalier eller kunstige 
ingredienser.

FYRINGSPELLETS
1 Sekk - 16 kg
Vi anbefaler trepellets som karbonkilde til Jorakompost. 
Vi har den på lager, men den kan også kjøpes rimeligere 
på større varehus. En sekk har du i ca 1 år.

-  Redusert mengde søppel
-  reduksjon i renovasjonsavgift *
-  liten risiko for skadedyr
-  to isolerte kammer
-  ferdig resultat på 6-8 uker
-  enkel tømming
-  næringsrik jord, blandes ut i forholdet 1:5
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