
Kekkilä 
kompostorit ja
kuivakäymälät 



Kekkilän kompostorien ja 
kuivakäymälöiden avulla kotona, 
puutarhassa ja kesämökillä syntyvän 
maatuvan jätteen käsittely on siistiä 
ja vaivatonta. Tyylikkäät ja toimivat 
tuotteet tekevät ympäristöystävällisestä 
ravinteiden kierrättämistä helppoa.
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Kekkilä Kuivikekäymälä 50 L
Kuivikekäymälä 50 l on tyylikäs, tehokas ja näppärän                       
kokoinen käymälä, joka sopii pienempäänkin tilaan.

Monikäyttöisen kuivikekäymälän voi asentaa niin huussiin kuin lämpimään 
sisätilaan ja se on käytännöllinen myös retkellä tai veneessä.

Kuivikekäymälä on helppo tyhjentää ja pitää puhtaana patentoidun 
mekanismin ansiosta ja se asennetaan suoraan lattiapinnalle. Tuotteessa 
on paikka tuuletusputkelle, joka hankitaan erikseen. Kuivikekäymälä ei 
vaadi toimiakseen sähköä tai vettä, ja syntyneen jätteen maatuminen 
kompostiksi alkaa jo käytön aikana, ennen säiliön tyhjennystä. Tilavuus 
riittää nelihenkisen perheen vapaa-ajan käyttöön noin 30 käyttöpäiväksi.

Tuotteen mitat: l 500 x k 470 x s 510 mm.

Tuuletusputki ( ø 75 mm) hankitaan erikseen rakennuksen mittojen mukaisesti. 
Suotonesteletku ( ø 1/2”)  ja suotonesteen keräilyastia, kuten kanisteri, hankitaan erikseen.

Tuotteen osat
Kuivikekäymälän istuin ja kansi   
Materiaali: komposiitti (PP + puukuitu)

Sisäsäiliön siirtosäädin  
Materiaali: POM

Kuivikekäymälän runkokansi  
Materiaali: komposiitti (PP + puukuitu)

Sisäsäiliö  
Materiaali: PP

Laakerirullat, 5 kpl  
Materiaali: POM 

Kuivikekäymälän runko  
Materiaali: komposiitti (PP + lasikuitu)
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Uutuus!
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Kekkilä Kompostoiva 
kuivikekäymälä 100 L
Kompostoiva kuivikekäymälä 100 l on tyylikäs valinta niin           
ulkohuussiin kuin lämpimään tilaan vapaa-ajan asunnolle. Viimeistelty 
ulkokuori kätkee kolme sisäsäiliötä, joiden patentoitu kierrätysmekanismi 
pidentää tyhjennysväliä ja helpottaa hoitoa, sillä jäte tyhjennetään 
esikompostoituneena. 

Kompostoiva kuivikekäymälä asennetaan suoraan lattiapinnalle, tuotteessa 
on paikka tuuletusputkelle, joka hankitaan erikseen.

Kompostoiva kuivikekäymälä ei vaadi toimiakseen sähköä tai vettä. Tilavuus 
riittää nelihenkisen perheen vapaa-ajan käyttöön noin 60 käyttöpäiväksi. 

Tuotteen mitat: l 800 x k 460 x s 800 mm. 

Tuuletusputki ( ø 75 mm) hankitaan erikseen rakennuksen mittojen mukaisesti.
Suotonesteletku ( ø 1/2”)  ja suotonesteen keräilyastia, kuten kanisteri, hankitaan erikseen.

Tuotteen osat
Kuivikekäymälän istuin ja kansi   
Materiaali: komposiitti (PP + puukuitu)

Kuivikekäymälän runkokansi  
Materiaali: komposiitti (PP + puukuitu)

Sisäsäiliön lukituspalat, 3 kpl  
Materiaali: PP

Sisäsäiliö, 3 kpl  
Materiaali: PP

Laakerirullat, 18 kpl  
Materiaali: POM 

Sisäsäiliön nostokahva, 2 kpl  
Materiaali: PP

Kuivikekäymälän runko 
Materiaali: komposiitti (PP + lasikuitu)
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Uutuus!



Kekkilä Kompostoiva 
kuivikekäymälä 160 L
Kompostoiva kuivikekäymälä 160 l on miellyttävä käyttää ja siisti 
tyhjentää. Helppokäyttöisessä mekanismissa kaksi 80 litran sisäastiaa, 
joista toinen on käytössä ja toisen sisältö kompostoitumassa. Jäte 
tyhjennetään esikompostoituneena. Ei tarvitse vettä tai sähköä 
toimiakseen. Soveltuu 1–6 henkilön käyttöön. Tilavuus: 2 x 80 litraa.

Tuotteen mitat 
(k x l x s): 875 x 780 x 900 mm 
Istuinkorkeus: 420 mm 
Paino: 30 kg 
Materiaali: UV-suojattu PE 
Väri: harmaa 
Mukana: Lämpöistuin, tuuletusputken hattu, 
suotonesteletku ja -kanisteri sekä Hajusieppo 
 
Hankitaan erikseen: Tuuletusputki Ø 110 mm 

Kekkilä Tehokäymälä 230 L
Tehokäymälä 230 l on tyylikäs, tehokas ja hajuton kuivikekäymälä, 
joka on lämpöeristetty myös ympärivuotista käyttöä ajatellen.  
Se kompostoi käymäläjätteet tehokkaasti. Siinä on suuri 
tyhjennysluukku ja rakenne, joka mahdollistaa välityhjennykset 
esim. syksyllä. Ei tarvitse vettä tai sähköä toimiakseen. Soveltuu 1–6 
henkilön käyttöön. Tilavuus: 230 litraa.

Tuotteen mitat 
(k x l x s): 980 x 800 x 600 mm 
Istuinkorkeus: 425 mm 
Paino: 20 kg 
Materiaalit: UV-suojattu PE, eriste 10–15 mm PE-vaahto 
Väri: Harmaa 
Mukana: Lämpöistuin, tuuletusputken hattu, 
suotonesteletku ja –kanisteri sekä Hajusieppo  
 
Hankitaan erikseen: Tuuletusputki Ø 110 mm 



Kekkilä Puutarha- ja 
mökkikompostori 310 L 
Puutarha- ja mökkikompostori 310 l on monikäyttöinen yleiskompostori 
kaikkien maatuvien jätteiden tehokkaaseen kompostointiin. Pyöreän 
muodon ja optimoidun eristyksen ansiosta kompostoituminen käynnistyy 
varhain keväällä ja jatkuu pitkälle syksyyn. Soveltuu erityisesti 
puutarhajätteen kompostointiin ja kaikkeen jälkikompostointiin. Erikseen 
myytävällä korotusosalla saa 160 litraa lisätilavuutta. Tilavuus: 310 litraa.

Tuotteen mitat 
(k x l x s): 700 x 980 x 980 mm 
Paino: 12 kg 
Materiaalit: runko UV-suojattu PE, eriste 10–15 mm PE-vaahto 
Väri: Vihreä

Tuotteen mitat 
(k x l x s): 285 x 980 x 980 mm 
Paino: 6 kg

Korotusosa, tilavuus 160 litraa 
Myydään erikseen.

Kekkilä Tehokompostori 225 L
Tehokompostori 225 l on tyylikäs ja tilava lämpökompostori 
biojätteiden ympärivuotiseen kompostointiin.  Hyvä lämpöeristys ja 
patentoitu ilmanvaihtojärjestelmä tehostavat kompostoitumista. 

Käyttäjäystävällinen muotoilu: täyttökorkeus on matala ja tyhjennys 
helppoa suuren luukun ansiosta. Teräksinen massankannatuslevy estää 
tuoreemman kompostin putoamisen tyhjennettäessä. 

Lisää tilavuutta saa 100 L korotusosalla. Lämpömittari helpottaa 
kompostoitumisen seuraamista. Soveltuu 1–6 hengen talouksille. 
Tilavuus: 225 litraa.

Tuotteen mitat 
(k x l x s): 860 x 800 x 740 mm 
Paino: 24 kg 
Materiaalit: runko UV-suojattu PE, eriste 50 mm PS  
Väri: Tummanharmaa

Korotusosa, tilavuus 100 litraa 
Myydään erikseen. 
 
Tuotteen mitat 
(k x l x s): 320 x 805 x 740 mm 
Paino: 6 kg



Kekkilä Huussikompostoija 3 kg 
Huussikompostoija on riittoisa ja helppokäyttöinen mineraali- ja 
hivenainevalmiste, joka tehostaa käymäläjätteen kompostoitumista. 
Koostumus perustuu patentoituun, ammattimaisessa kompostoinnissa 
käytettyyn tuotteeseen. Säännöllisesti käytettynä se nopeuttaa 
kompostin hygienisoitumista ja kypsymistä sekä vähentää 
hajuhaittoja. Näin tyhjentäminen on miellyttävämpää ja komposti on 
nopeammin valmista.

Kekkilä Hajusieppo 25 L ja 50 L 
Hajusieppo on kuivasta rahkaturpeesta ja kutterilastusta valmistettu 
seosaine kuiva- ja kompostikäymälöihin.

Hajusieppo imee nesteen tehokkaasti, jolloin jäte pysyy ilmavana ja 
hajuttomana sekä kompostoituu paremmin. Lisää joka käyntikerralla 
tasainen, ohut kerros kuiviketta. Säilytä pakkaus kuivassa, sateelta 
suojattuna.

Uutuus!



Kekkilä Kompostivirkiste 3 kg
Kompostivirkiste on riittoisa, luonnonmukainen mineraali- ja 
hivenainevalmiste kodin maatuvien jätteiden kompostoinnin 
tehostamiseen ja nopeuttamiseen. Se vähentää hajuhaittoja, 
ehkäisee ravinnehävikkiä ja parantaa kypsän kompostin laatua. 

Kompostivirkistettä ripotellaan kompostoriin täytön yhteydessä, 
kosteammalle keittiöjätteelle yhdessä kuivikkeen kanssa. Kuivempi, 
vähäravinteisempi puutarhajäte kompostoituu nopeammin sen 
ravinteiden ansiosta.

Kekkilä Kompostikuivike 50 L 
Kompostikuivike on imukykyisestä turpeesta, kutterilastusta ja 
hieman karkeammasta puunkuoresta valmistettu seosaine, joka 
pitää kompostin hajuttomana ja ilmavana. Puhtaista luonnon raaka-
aineista valmistettu kuivike sopii varsinkin kosteampien talousjätteiden 
kompostointiin.

Uutuus!
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