
Kekkilä 
kompostrid ja 
kuivkäimlad



Kekkilä kompostrite ja kuivkäimlate abil
on kodus, aias ja suvilas tekkivate
kõdunevate jäätmete käitlemine kerge ja
probleemitu. Stiilsed ja tõhusalt toimivad
tooted muudavad keskkonnasäästliku
jäätmekäitluse väga lihtsaks.
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Kekkilä Kuivkäimla 50  L
50-liitrine Kekkilä Kuivkäimla on nägus, tõhus ja ka väiksema ruumi 
jaoks sobiva suurusega.

Mitmeotstarbelise Kuivkäimla võib paigaldada nii välja kui ka sooja siseruumi, 
samuti on seda mugav kasutada matkal või paadis.

Kuivkäimla paigaldatakse otse põrandale ning seda on tänu patenteeritud 
mehhanismile lihtne tühjendada ja puhtana hoida. Tootel on olemas koht 
tuulutustoru jaoks, mis tuleb hankida eraldi. Kuivkäimla kasutamiseks ei ole vaja 
elektrit ega vett ning jäätmete kõdunemine kompostiks algab kohe, juba enne 
mahuti tühjendamist. Käimla mahust piisab neljaliikmelise pere puhkuseaegseks 
vajaduseks umbes 30 päevaks.

Toote mõõtmed: l 500 × k 470 × s 510 mm.

Tuulutustoru (Ø 75 mm) tuleb hankida eraldi vastavalt kasutatava ruumi mõõtmetele. 
Vedeliku kogumisnõu, nt kanister, tuleb hankida eraldi.

Toote osad 
Kuivkäimla iste ja kaas
Materjal: komposiit (PP + puitkiud)

Sisemahuti regulaator
Materjal: POM

 Kuivkäimla korpuse kaas
Materjal: komposiit (PP + puitkiud)

Sisemahuti
Materjal: PP

Laagritel rullikud, 5 tk 
Materjal: POM 

 Kuivkäimla korpus
Materjal: komposiit (PP + puitkiud)
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Komplekt sisaldab: 
a. vedelikuvoolik
b. tuulutustoru nurgik
c. õhutustoru kork

Kuivkäimla iste ja kaas 
Materjal: komposiit (PP + puitkiud)

Sisemahuti regulaator 
Materjal: POM 

Kuivkäimla korpuse kaas 
Materjal: komposiit (PP + puitkiud)

Sisemahuti 
Materjal: PP

Laagritel rullikud, 5 tk  
Materjal: POM 

Kuivkäimla korpus 
Materjal: komposiit (PP + puitkiud)

50-liitrine Kekkilä Kuivkäimla on stiilne, tõhus ja ka väiksema ruumi jaoks 
sobiva suurusega.
Mitmeotstarbelise Kuivkäimla võib paigaldada nii välja kui ka sooja siseruu-
mi, samuti on seda mugav kasutada matkal või paadis.
Kuivkäimla paigaldatakse otse põrandale ning seda on tänu patenteeritud 
mehhanismile lihtne tühjendada ja puhtana hoida. Tootel on olemas koht tuu-
lutustoru jaoks, mis tuleb hankida eraldi. Kuivkäimla kasutamiseks ei ole vaja 
elektrit ega vett ning jäätmete kõdunemine kompostiks algab kohe, juba enne 
mahuti tühjendamist. Käimla mahust piisab neljaliikmelise pere puhkuseaeg-
seks vajaduseks umbes 30 päevaks.

Toote osad

 1   
Kuivkäimla iste ja kaas 
Materjal: komposiit (PP + puitkiud)

 2   
Sisemahuti regulaator 
Materjal: PO

 3   
Kuivkäimla korpuse kaas 
Materjal: komposiit (PP + puitkiud) 

 4   
Sisemahuti 
Materjal: PP

 5   
Laagritel rullikud, 5 tk  
Materjal: POM 

 6   
Kuivkäimla korpus 
Materjal: komposiit (PP + puitkiud) 

 7   
Komplekt sisaldab: 
a. vedelikuvoolik 
b. tuulutustoru nurgik 
c. õhutustoru kork

Tuulutustoru (Ø 75 mm) tuleb hankida eraldi vastavalt kasutatava ruumi 
mõõtmetele. Vedeliku kogumisnõu, nt kanister, tuleb hankida eraldi.

 7

Värvus: Helehall 
Kaal: 7 kg
Toote mõõdud: l 500 x k 470 x s 510 mm
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Kekkilä Kuivkäimla 50  L
50-liitrine Kekkilä Kuivkäimla on nägus, tõhus ja ka väiksema ruumi 
jaoks sobiva suurusega.

Mitmeotstarbelise Kuivkäimla võib paigaldada nii välja kui ka sooja siseruumi, 
samuti on seda mugav kasutada matkal või paadis.

Kuivkäimla paigaldatakse otse põrandale ning seda on tänu patenteeritud 
mehhanismile lihtne tühjendada ja puhtana hoida. Tootel on olemas koht 
tuulutustoru jaoks, mis tuleb hankida eraldi. Kuivkäimla kasutamiseks ei ole vaja 
elektrit ega vett ning jäätmete kõdunemine kompostiks algab kohe, juba enne 
mahuti tühjendamist. Käimla mahust piisab neljaliikmelise pere puhkuseaegseks 
vajaduseks umbes 30 päevaks.

Toote mõõtmed: l 500 × k 470 × s 510 mm.

Tuulutustoru (Ø 75 mm) tuleb hankida eraldi vastavalt kasutatava ruumi mõõtmetele. 
Vedeliku kogumisnõu, nt kanister, tuleb hankida eraldi.

Toote osad 
Kuivkäimla iste ja kaas
Materjal: komposiit (PP + puitkiud)

Sisemahuti regulaator
Materjal: POM

 Kuivkäimla korpuse kaas
Materjal: komposiit (PP + puitkiud)

Sisemahuti
Materjal: PP

Laagritel rullikud, 5 tk 
Materjal: POM 

 Kuivkäimla korpus
Materjal: komposiit (PP + puitkiud)
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Komplekt sisaldab: 
a. vedelikuvoolik
b. tuulutustoru nurgik
c. õhutustoru kork
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Kekkilä Kompostiv 
Kuivkäimla 100  L
Kompostiv 100-liitrine Kuivkäimla on mõistlik valik kasutamiseks suvilates nii 
välis- kui ka sisetingimustes. Viimistletud väliskesta sees on kolm sisemahutit, 
mille patenteeritud toimemehhanism vähendab tühjendamisvajadust ja 
lihtsustab seadme hooldamist, sest jäätmed eemaldatakse juba 
eelkompostituna.

Kompostiv kuivkäimla paigaldatakse otse põrandale. Tootel on ka koht 
tuulutustoru jaoks, mis tuleb hankida eraldi.

Kompostiv kuivkäimla ei vaja tööks elektrit ega vett. Käimla mahust piisab 
neljaliikmelise pere puhkuseaegseks vajaduseks umbes 60 päevaks.

Toote mõõtmed: l 800 × k 460 × s 800 mm.

Tuulutustoru (Ø 75 mm) tuleb hankida eraldi vastavalt kasutatava ruumi mõõtmetele. 

Toote osad
Kuivkäimla iste ja kaas
Materjal: komposiit (PP + puitkiud)

Kuivkäimla korpuse kaas
Materjal: komposiit (PP + puitkiud)

Sisemahuti lukustid, 3 tk
Materjal: PP

Sisemahuti 3 tk 
Materjal: PP

Laagritel rullikud, 18 tk
Materjal: POM

Sisemahuti tõstekäepide, 2 tk
Materjal: PP

Kuivkäimla korpus
Materjal: komposiit (PP + puitkiud)
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Komplekt sisaldab: 
a. vedelikuvoolik + kanister
b. õhutustoru kork

Kompostiv 100-liitrine Kuivkäimla on mõistlik valik kasutamiseks suvilates nii 
välis- kui ka sisetingimustes. Viimistletud väliskesta sees on kolm sisemahutit, 
mille patenteeritud toimemehhanism vähendab tühjendamisvajadust ja liht-
sustab seadme hooldamist, sest jäätmed eemaldatakse juba eelkompostituna.
Kompostiv kuivkäimla paigaldatakse otse põrandale. Tootel on ka koht tuulu-
tustoru jaoks, mis tuleb hankida eraldi.
Kompostiv kuivkäimla ei vaja tööks elektrit ega vett. Käimla mahust piisab 
neljaliikmelise pere puhkuseaegseks vajaduseks umbes 60 päevaks.

Toote osad

 1   
Kuivkäimla iste ja kaas 
Materjal: komposiit (PP + puitkiud)

 2   
Kuivkäimla korpuse kaas 
Materjal: komposiit (PP + puitkiud)

 3   
Sisemahuti lukustid, 3 tk 
Materjal: PP 

 4   
Sisemahuti 3 tk 
Materjal: PP

 5   
Laagritel rullikud, 18 tk 
Materjal: POM 

 6   
Sisemahuti tõstekäepide, 2 tk 
Materjal: PP 

 7   
Kuivkäimla korpus 
Materjal: komposiit (PP + puitkiud)

 8   
Komplekt sisaldab: 
a. vedelikuvoolik + kanister 
b. õhutustoru kork

 8

Toote mõõtmed: l 800 × k 460 × s 800 mm.

Tuulutustoru (Ø 75 mm) tuleb hankida eraldi vastavalt kasutatava ruumi mõõtmetele.

Kekkilä Kompostiv
Kuivkäimla 100 L
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Kekkilä Kompostiv 
Kuivkäimla 100  L
Kompostiv 100-liitrine Kuivkäimla on mõistlik valik kasutamiseks suvilates nii 
välis- kui ka sisetingimustes. Viimistletud väliskesta sees on kolm sisemahutit, 
mille patenteeritud toimemehhanism vähendab tühjendamisvajadust ja 
lihtsustab seadme hooldamist, sest jäätmed eemaldatakse juba 
eelkompostituna.

Kompostiv kuivkäimla paigaldatakse otse põrandale. Tootel on ka koht 
tuulutustoru jaoks, mis tuleb hankida eraldi.

Kompostiv kuivkäimla ei vaja tööks elektrit ega vett. Käimla mahust piisab 
neljaliikmelise pere puhkuseaegseks vajaduseks umbes 60 päevaks.

Toote mõõtmed: l 800 × k 460 × s 800 mm.

Tuulutustoru (Ø 75 mm) tuleb hankida eraldi vastavalt kasutatava ruumi mõõtmetele. 

Toote osad
Kuivkäimla iste ja kaas
Materjal: komposiit (PP + puitkiud)

Kuivkäimla korpuse kaas
Materjal: komposiit (PP + puitkiud)

Sisemahuti lukustid, 3 tk
Materjal: PP

Sisemahuti 3 tk 
Materjal: PP

Laagritel rullikud, 18 tk
Materjal: POM

Sisemahuti tõstekäepide, 2 tk
Materjal: PP

Kuivkäimla korpus
Materjal: komposiit (PP + puitkiud)
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Komplekt sisaldab: 
a. vedelikuvoolik + kanister
b. õhutustoru kork



Kekkilä Kuivkäimla 230 L
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Toote mõõdud: 

  Eraldi tuleb hankida: tuulutustoru Ø 110 mm

(k × l × s): 980 × 800 × 600 mm
Istme kõrgus: 425 mm
Kaal: 20 kg
Materjalid: UV-kaitsega PE, soojustus 10–15 mm PE-vaht
Värvus: hall
Komplektis kaasas: soe iste, tuulutustoru kate, vedelikuvoolik ja 
kogumiskanister ning Käimlaturvas

Kekkilä Kuivkäimla 230 L
Uudne Kompostiv Kuivkäimla, mille stiilne disain, paks isolatsioon ja kasutusmugavus 
teevad sellest suurepärase valiku tualettruumidesse välitingimustes.  Tänu ümarale 
kujule on toote paigaldustingimused paindlikud. Kaas ja termoiste on vastupidavast 
EPP vahust. Tühjenduse muudab lihtsaks turul saadaolevate toodetega võrreldes 
suurim tühjendusluuk.

Toote mõõdud:

(k × l × s): 1090 × 710 × 710 mm
Kaal: 18 kg
Materjalid: plast ja polüstüreen 
Värvus: tumehall
Komplektis kaasas: korpus, kaas, termoiste, tühjendusluuk, sulgurid (2tk), 
imbvedeliku ühendus - filter, voolik + vaheosa, konteiner, õhutustoru kork ja 
kasutusjuhend. 

230-liitrine kuivkäimla on stiilne, tõhus ja lõhnavaba ning aastaringset kasutatavust 
arvestades soojustatud. Toode kompostib tõhusalt kõik käimlajäätmed. Mahutil on 
suur tühjendusluuk ja selle konstruktsioon võimaldab teha vahetühjendusi, nt sügisel. 
Käimla ei vaja tööks vett ega elektrit. Sobib kasutamiseks 1-6 inimesel. Maht 230 
liitrit.

Eraldi tuleb hankida: tuulutustoru Ø 75/110 mm



Kekkilä Kuivkäimla 230 L
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Toote mõõdud: 

  Eraldi tuleb hankida: tuulutustoru Ø 110 mm

(k × l × s): 980 × 800 × 600 mm
Istme kõrgus: 425 mm
Kaal: 20 kg
Materjalid: UV-kaitsega PE, soojustus 10–15 mm PE-vaht
Värvus: hall
Komplektis kaasas: soe iste, tuulutustoru kate, vedelikuvoolik ja 
kogumiskanister ning Käimlaturvas

Kekkilä Kuivkäimla 230 L
Uudne Kompostiv Kuivkäimla, mille stiilne disain, paks isolatsioon ja kasutusmugavus 
teevad sellest suurepärase valiku tualettruumidesse välitingimustes.  Tänu ümarale 
kujule on toote paigaldustingimused paindlikud. Kaas ja termoiste on vastupidavast 
EPP vahust. Tühjenduse muudab lihtsaks turul saadaolevate toodetega võrreldes 
suurim tühjendusluuk.

Toote mõõdud:

(k × l × s): 1090 × 710 × 710 mm
Kaal: 18 kg
Materjalid: plast ja polüstüreen 
Värvus: tumehall
Komplektis kaasas: korpus, kaas, termoiste, tühjendusluuk, sulgurid (2tk), 
imbvedeliku ühendus - filter, voolik + vaheosa, konteiner, õhutustoru kork ja 
kasutusjuhend. 

Uudne Kompostiv Kuivkäimla, mille stiilne disain, paks isolatsioon ja kasu-
tusmugavus teevad sellest suurepärase valiku tualettruumidesse välitingi-
mustes. Tänu ümarale kujule on toote paigaldustingimused paindlikud. Kaas 
ja termoiste on vastupidavast EPP vahust. Tühjenduse muudab lihtsaks turul 
saadaolevate toodetega võrreldes suurim tühjendusluuk.

 1   
Kuivkäimla termoiste ja kaas  
Materjal: EPP

 2   
Kaas ja kaane tihend 
Materjal: EPP + Silikoon

 3   
Korpus.  
Materjal: PE + EPS-vaht

 4   
Tühjendusluugi lukustusriivid, 2tk  
Materjal: PV-ABS

 5   
Tühjendusluugi lekkekaitseplaat.  
Materjal: PE

 6   
Tühjendusluuk  
Materjal: EPP

 1

 2

 3

 4
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Tuulutustoru tuleb hankida eraldi 
vastavalt kasutatava ruumi 
mõõtmetele. 

Kekkilä Kompostiv Kuivkäimla 230 L



Kekkilä Aia- ja suvilakomposter 310 L 

310-liitrine mitmeotstarbeline komposter on mõeldud suvilatesse ja 
aedadesse kõdunevate jäätmete tõhusaks kompostimiseks. Tänu ümarale 
kujule ja optimeeritud isolatsioonile algab lagunemisprotsess juba 
varakevadel ja jätkub hilissügiseni. Sobib eelkõige aiajäätmete 
üldkompostimiseks ja igasuguseks järelkompostimiseks. Eraldi müüdava 
kõrgendusosa abil saab 160 liitrit lisamahtu. Maht: 310 liitrit.

Toote mõõtmed 
(k × l × s): 700 × 980 × 980 mm
Kaal: 12 kg
Materjalid: korpus UV-kaitsega PE, soojustus 10–15 mm PE-vaht 
Värvus: roheline

Kekkilä Kodukomposter 230 L

Kekkilä Kodukomposter on uut tüüpi termokomposter. Toote stiilne disain ja 
viimistletud materjal, samuti kasutusmugavus teevad sellest parima valiku 
aastaringseks kompostimiseks. Eriti hästi soojust isoleerivast spetsiaalsest 
vahtmaterjalist, suure tühjendusluugi ja kaanega. Termomeeter lihtsustab 
kompostimisprotsessi jälgimist.

Toote mõõtmed 

(k x l x s): 710 x 710 x 1090 mm
Kaal: 18 kg
Materjal: plast ja polüstüreen
Värvus: tumehall ja tumepruun, kaas ja tühjendusluuk grafiitmust
Pakend sisaldab: ventilatsiooniventiil, korpus, kaas,
äravooluvoolik, sulgurid (2 tk), Imbvedeliku ühendus
– filter, voolik, kasutusjuhend

Toote osad:
1 Kaas / Materjal: EPP 
2 Kaane tihend ja hoidik (silikoon + PC-ABS)
3 Korpus (PE + EPS isolatsioon)
4 Tühjendusluuk (EPP)
5 Termomeeter
6 Tühjendusluugi lukustusriiv (PV-ABS)
7 Ventilatsiooniklapp (PP)

Kekkilä Aia- ja suvilakomposter 310 L 

310-liitrine mitmeotstarbeline komposter on mõeldud suvilatesse ja aeda-
desse kõdunevate jäätmete tõhusaks kompostimiseks. Tänu ümarale kujule ja 
optimeeritud isolatsioonile algab lagunemisprotsess juba varakevadel ja jätkub 
hilissügiseni. Sobib eelkõige aiajäätmete üldkompostimiseks ja igasuguseks 
järelkompostimiseks. 

Toote mõõdud: (k × l × s): 700 × 980 × 980 mm

Kaal: 12 kg
Maht: 310 liitrit.
Materjalid: korpus UV-kaitsega PE, soojustus 10–15 mm PE-vaht 
Värvus: roheline



Kekkilä Aia- ja suvilakomposter 310 L 

310-liitrine mitmeotstarbeline komposter on mõeldud suvilatesse ja 
aedadesse kõdunevate jäätmete tõhusaks kompostimiseks. Tänu ümarale 
kujule ja optimeeritud isolatsioonile algab lagunemisprotsess juba 
varakevadel ja jätkub hilissügiseni. Sobib eelkõige aiajäätmete 
üldkompostimiseks ja igasuguseks järelkompostimiseks. Eraldi müüdava 
kõrgendusosa abil saab 160 liitrit lisamahtu. Maht: 310 liitrit.

Toote mõõtmed 
(k × l × s): 700 × 980 × 980 mm
Kaal: 12 kg
Materjalid: korpus UV-kaitsega PE, soojustus 10–15 mm PE-vaht 
Värvus: roheline

Kekkilä Kodukomposter 230 L

Kekkilä Kodukomposter on uut tüüpi termokomposter. Toote stiilne disain ja 
viimistletud materjal, samuti kasutusmugavus teevad sellest parima valiku 
aastaringseks kompostimiseks. Eriti hästi soojust isoleerivast spetsiaalsest 
vahtmaterjalist, suure tühjendusluugi ja kaanega. Termomeeter lihtsustab 
kompostimisprotsessi jälgimist.

Toote mõõtmed 

(k x l x s): 710 x 710 x 1090 mm
Kaal: 18 kg
Materjal: plast ja polüstüreen
Värvus: tumehall ja tumepruun, kaas ja tühjendusluuk grafiitmust
Pakend sisaldab: ventilatsiooniventiil, korpus, kaas,
äravooluvoolik, sulgurid (2 tk), Imbvedeliku ühendus
– filter, voolik, kasutusjuhend

Toote osad:
1 Kaas / Materjal: EPP 
2 Kaane tihend ja hoidik (silikoon + PC-ABS)
3 Korpus (PE + EPS isolatsioon)
4 Tühjendusluuk (EPP)
5 Termomeeter
6 Tühjendusluugi lukustusriiv (PV-ABS)
7 Ventilatsiooniklapp (PP)

Kekkilä Kodukomposter 230 L 

Kekkilä Kodukomposter on uut tüüpi termokomposter. Toote stiilne disain ja 
viimistletud materjal, samuti kasutusmugavus teevad sellest parima valiku 
aastaringseks kompostimiseks. Eriti hästi soojust isoleerivast spetsiaalsest vaht-
materjalist, suure tühjendusluugi ja kaanega. Termomeeter lihtsustab komposti-
misprotsessi jälgimist. 
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 1   
Kaas 
Materjal: EPP 

 2   Kaane tihend ja hoidik  
Materjal: silikoon + PC-ABS 

 3   
Korpus  
Materjal: PE + EPS isolatsioon 

 4   
Tühjendusluuk  
Materjal: EPP 

 5   Termomeeter 

 6   
Tühjendusluugi lukustusriiv  
Materjal: PV-ABS 

 7   Ventilatsiooniklapp  
Materjal: PP 

Toote mõõdud (k x l x s): 710 x 710 x 1090 mm
Kaal: 18 kg
Materjal: plast ja polüstüreen
Värvus: tumehall ja tumepruun, kaas ja tühjendusluuk grafiitmust
Komplekt sisaldab: ventilatsiooniventiil, korpus, kaas, tühjendusluuk, sulgurid (2 tk), 
Imbvedeliku ühendus– filter, voolik, kasutusjuhend



Kekkilä Käimlakompostilisand, 3 kg
Käimlakompostilisand on käimlajäätmete kompostimist tõhustav 
mineraalainete ja mikroelementide preparaat. Seda jätkub kauaks ja on 
lihtne kasutada. Toote koostis põhineb professionaalses kompostimises 
kasutatavatel patenteeritud komponentidel. Regulaarsel kasutamisel 
parandab toode jäätmete lagunemist ja komposti küpsemist ning 
vähendab lõhna. Tänu sellele on käimla tühjendamine meeldivam ja 
kompost saab kiiremini valmis.

Kekkilä Käimlaturvas 50 l
Käimlaturvas on kuivast turbast ja puitlaastudest valmistatud segu kuiv- 
ja komposterkäimlatele.

Käimlaturvas imab tõhusalt vedelikku, tänu millele püsivad jäätmed 
õhurikkad ja lõhnatud ning lagunevad paremini. Lisage igal 
kasutuskorral õhuke kiht toodet. Hoidke pakendit kuivas, vihma eest 
kaitstud kohas.
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kasutuskorral õhuke kiht toodet. Hoidke pakendit kuivas, vihma eest 
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Kekkilä Kompostierguti, 3 kg
Kompostierguti on koduste kõdunevate jäätmete lagunemist kiirendav 
looduslik mineraalainete ja mikroelementide preparaat, mida jätkub kauaks. 
See vähendab halba lõhna, väldib toitainekadusid ja parandab valmis 
komposti kvaliteeti.. 

Kompostierguti lisatakse kompostri täitmise käigus. Niiskematele 
köögijäätmetele tuleb lisada ka turvast. Kuivemad ja väiksema 
toitainesisaldusega aiajäätmed lagunevad tänu aktivaatorile kiiremini.

Kekkilä Kompostiturvas, 50 l
Imavast turbast, puitlaastudest ja pisut jämedamast puukoorest valmistatud 
kompostisegu hoiab komposti lõhnavaba ja õhurikka. Puhastest 
looduslikest koostisainetest segu sobib eriti hästi niiskemate 
majapidamisjäätmete kompostimiseks.

Kekkilä Kompostierguti, 3 kg

Kompostierguti on koduste kõdunevate jäätmete lagunemist kiirendav 
looduslik mineraalainete ja mikroelementide preparaat, mida jätkub kauaks.
See vähendab halba lõhna, väldib toitainekadusid ja parandab valmis 
komposti kvaliteeti.
Kompostierguti lisatakse kompostri täitmise käigus. Niiskematele 
köögijäätmetele tuleb lisada ka turvast. Kuivemad ja väiksema 
toitainesisaldusega aiajäätmed lagunevad tänu aktivaatorile kiiremini.

Kekkilä Kompostiturvas, 50 l

Imavast turbast, puitlaastudest ja pisut jämedamast puukoorest valmistatud 
kompostisegu hoiab komposti lõhnavaba ja õhurikka. Puhastest loodusli-
kest koostisainetest segu sobib eriti hästi niiskemate majapidamisjäätmete 
kompostimiseks.
Hoidke pakendit kuivas, vihma eest kaitstud kohas.
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