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OUT mallisto OUT mallisto

EV istuinosat
Istuinosat saatavilla 

erottelulla (SEP) tai 

ilman erottelua (ECO)

materiaali pe muovi - 

paino 5 kg

korkeus 130

istuinkorkeus 500 

leveys 395

syvyys 580

liitosyhde D200 - 

keskipiste 300 mm 

takaosasta

EV istuinosat - helppo pitää siistinä Kompostivaunut - helppoa kompostointia
120 - 200 - 400 

EV kompostivaunuja on 3 eri kokoa, 

 

Kompostivaunussa kompostointi 

tapahtuu prosessin loppuun asti. 

Täyttynyt vaunu tyhjennetään tai 

vaihdetaan tyhjennettyyn -  tarvittaessa käytetään 

vaihtosäiliötä. Kompostivaunuja on helppo vaihtaa ja 

tyhjentää. Kompostivaunut on valmistettu PE muovista, joka 

on materiaalina erittäin kestävä, helposti puhtaana pidettävä 

ja kevyt käsitellä.

 

Kompostointi on erittäin tehokasta. Komposti valmistuu 5-6 

vk:n ajassa suotuisassa lämpötilassa (kesällä). 

Kompostivaunuissa on vasruteltu tehokkailla teknisillä 

ratkaisuilla:

 

- EV nesteenkäsittelytekniikka ylläpitää vaunussa tasaiset  

käyttö-olosuhteet

 

- EV ilmankierto varmistaa oikean ilmankierron 

kompostimassan lävitse. 
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EV-OUT

 

 

  5 

etua

Hajuton - Helppo hoitaa!
Järkevin valinta mökillesi. Tutustu EV-OUT etuihin:

1) Oikea malli kohteeseesi - valikoimassa on 3 komposti 

vaunuakokoa. Vie vähän tilaa vessahuoneesta. Mallit myös XXL 

käyttöön. 

2) Helppoa kompostointia  - vaihdettavalla vaunulla ei 

välityhjennyksiä, kompostointi loppuun saakka 

samassa astiassa. Helpoin kompostointi vaunulla - ei pieni 

tyhjennysluukkuja, ei ulosteen välikäsittelyä. 

3) Pitkäikäinen (50-100 vuotta)  - vahvat vaunu- ja 

istuinratkaisut  - helposti puhdistettavat materiaalit. 
Vahva materiaali, helppo tyhjentää ja käsitellä.

4) Hajuton ja hygieeninen - ainutlaatuinen nesteen-

käsittely, tehostettu ilmankierto. Toiminta ei häiriinny 

suurenkaan kuormituksen aikana

5) Järkevä moduulirakenne - et maksa turhasta 

kapasiteetista. Kapasiteettiä on helppo suurentaa.
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200

400 

 

120

 

Mitat: 498x400x777

paino 10 kg

Mitat: 640x820x757

paino 15 kg

Mitat: 640x820x1040

paino 23 kg

Kompostivaunut - helppoa kompostointia

OUT mallisto OUT mallisto

Kompostoi loppuun asti samassa vaunussa

 

 

Helpoin kompostointi vaunulla - ei pieni 

tyhjennysluukkuja, ei ulosteen välikäsittelyä. 

Vaihdettavalla vaunulla - 

ei välityhjennyksiä -  

kompostointi loppuun 

saakka samassa astiassa. 

200

OUT mallisto

 
Yhteystiedot
Oy Raita Environment Ltd 

Myynti: Kuusikkotie 25, 01380 Vantaa

Varasto: Astrakanintie 194, 05200 Rajamäki

0400 856486

helpdesk@raita.com

raita.com

 

             Raita Environment
on ympäristötekniikkaan erikoistunut 

yritys

Yrityksen tuotteet ja menetelmät perustuvat pitkään kokemuk-

seen ympäristötekniikan alalla. 

Puhtaan veden käsittelylaitteista 1950 luvun alussa alkanut 

toiminta on laajentunut 1960 luvulla jätevedenpuhdistuslaitteis-

toihin ja 1970 luvulla biologisiin wc-järjestelmiin ja 1980 luvulla 

kompostointiin. 

Toimintaan on kuulunut yksittäisten tuotteiden myymisen lisäksi 

aina myös kokonaismenetelmien toimitukset vaativimpiin 

kohteisiin. 

Tänä päivänä tarjoamme asiakkaillem-

me pitkälle kehitettyjä ympäristöteknii-

kan ratkaisuja haja-asutukseen jäteve-

denkäsittelyratkaisuiksi, wc-järjestelmik-

si ja kompostointiratkaisuiksi.

Tuotteemme edustavat alan terävintä 

kehitystä tarjoten tehokkaita ja luotetta-

via menetelmiä tämän päivän tarpeisiin. 
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