Kompozitní PREFAKOM – návod k použití
(Zapsáno Evropským úřadem pro duševní vlastnictví jako průmyslový vzor č. 007833611-0001)
Zahradní kompostér PREFAKOM se skládá ze čtyř stěn. Bez jakéhokoliv dalšího spojovacího materiálu jej
dokáže sestavit jedna osoba během jedné minuty.
Přenosné zahradní kompostéry jsou vyrobené z polyesterové pryskyřice vyztužené skelným vláknem.
Jsou sestavené z obvodových panelů – pororoštů s oky 31 x 31 mm a tloušťkou pásnic 7 mm. Jedna strana je
opatřena pískem, který zvyšuje odolnost materiálu proti UV záření.
Kompozitní materiál odolává nepříznivým povětrnostním podmínkám a je stálý za velmi nízkých zimních i
vysokých letních teplot.
Standardní zahradní kompostéry PREFAKOM se dodávají ve třech základních variantách:

PREFAKOM-800
800 litrů

PREFAKOM-1000
1000 litrů

PREFAKOM-1500
1500 litrů

Montáž
Montáž kompostéru PREFAKOM je velmi snadná a rychlá.
Každá sada jednoho kompostéru obsahuje čtyři stěny, z nich dvě mají po stranách zámky, pomocí kterých se
zasunou do další stěny (viz obrázek).

Stěna kompostéru se zámky

Kompostér sestavte tak, aby popískovaná plocha směřovala směrem ven. Obě protilehlé stěny se zámky
zasuňte do zbývajících dvou stěn tak, jak je vidět na dalším obrázku.
Všimněte si, že pásnice stěny se zámkem (vlevo) leží na pásnicích druhé stěny (vpravo), tím se zajistí
stabilita celé sestavy.
Výstupky v dolní části stěn jsou určeny k zabodnutí do země. Tímto se kompostér zpevní.

Detail spojení dvou stěn
Montáž sestavy kompostérů
Zákazník má možnost složit si sestavu kompostérů z různých velikostí a objemů podle svých požadavků.
Výhodou je, že u dalších připojených kompostérů nepotřebujete čtvrtou stěnu.
Na obrázku je vidět příklad sestavy ze všech tří typů kompostérů (objemy 1500, 1000 a 800 litrů).
díly se zámkem

díly se zámkem
Tvary sestav z více kompostérů
Zákazník má možnost sestavit si kompostéry do různých tvarů, tak jak je například vidět na obrázcích:

Liniová sestava tří kompostérů

Rohová sestava

Montáž šestihranného kompostéru
Kompostér je složený z šesti dílů, přičemž tři díly jsou
se zámkem.
Zákazník si může vybrat výšku ze tří možností (520,
670 nebo 1000 mm).
Je možná i kombinace výšek, například jedna, přední
odnímatelná část může být výšky 520 mm a zbytek
všech ostatních s výškou 1000 mm.
Způsob sestavení je stejný jako u kompostérů
čtvercového průřezu. Šířka oka (31 mm) je dostatečně
velká na to, aby se sousední díly vzájemně natočily o
úhel 120 o.

Výrobce kompozitních kompostérů:
Prefa Kompozity, a.s.,
Kulkova 10, 61500 Brno
IČ 26949881, DIČ CZ26949881
kompozity@prefa.cz
+420 606 076 043

