IntraNoWaste

MatavfallskvarnEN SOM FIXAR RESTEN

Nyhet! En Restprodukt i världsklass

Först till kvarn!
I USA har idag hela 75 miljoner hushåll en matavfallskvarn. Och med
tanke på den ökade efterfrågan i Skandinavien tycker vi det är hög tid att
haka på trenden. Med IntraNoWaste lanserar vi nu en produkt som inte
bara fräschar upp i köket, utan även kan bidra till en bättre miljö. Vi lovar
att IntraNoWaste blir en oslagbar hjälpreda i ditt nya kök. Miljötänket får
du på köpet.

Mindre spill i kök och miljö
IntraNoWaste är enkel att installera och hur smidig
som helst att använda. För att inte tala om miljövänlig. Slutstationen för dina matrester är nämligen
reningsverket, där alltsammans kan omvandlas till
biogas. Grönare matvanor finns inte!
Minskat spill, bättre doft
Varför slänga organiskt köksavfall i soppåsen när
man kan bli av med allt kladd genom avloppet i
vasken? IntraNoWaste borgar för en överlägsen
kökshygien. Och ett väldoftande hem.
Sopsortera – redan när du skalar potatisen
Trött på alla turer till soptunnan? Då är det bra att
veta att du sopsorterar direkt i vasken oavsett vad
du skalar. Samtidigt undviker du kladd, spill och
illaluktande matrester i slask och påse. För att inte
tala om allt söl och spring med soporna.
Njut av maten så tar vi hand om resten
Vad händer efter maten? Det fiffiga med Intra
NoWaste är att kvarnen lätt och ledigt maler ner
organiskt avfall. Det kan vara allt från kött, fågel
och fiskrens till äggskal, kycklingben och olika typer
av grönsaker.
Från rest till miljöprodukt
Enligt Sveriges nationella miljömål ska minst 35 % av
allt matavfall återvinnas genom biologisk behandling.
Så det är bara att mala på för en bättre miljö!

Kort & gott om Matavfallskvarnar
Låter det mycket om en matavfallskvarn?

Nu med den senaste generationens matavfallskvarnar
är ljudnivån mycket varierande. Våra standardmodeller
låter inte mer än en modern dammsugare men väljer
du en Evolution 200 så är den 60 % tystare. Det beror
också på vilket matavfall du maler. Väljer du någon av
Evolution-modellerna så kommer den inte störa en
normal konversation i köket när den arbetar.

Går matavfallskvarn och en gammal diskbänk ihop?
Jo då, om diskbänken har stort avlopp för korgventil.

Skär knivar sönder avfallet?

Nej, ett väl skyddat rivverk maler ned resterna.
Det blir säkrast så.

Måste man rengöra kvarnen?

Nej, IntraNoWaste är underhållsfri under hela sin
livslängd.

Hur mycket sparar man med matavfallskvarn?

Du minskar både risken för dålig lukt i köket och mängden
sopor. Använder du kvarnen flitigt kan du byta till ett
mindre sopkärl eller begära sophämtning varannan
istället för varje vecka.

Vad händer om vigselringen ramlar ner i kvarnen?
Ringar och mindre föremål går enkelt att plocka upp.
Kvarnen tar sällan skada, men bestick och annat kan
få sig sina törnar.

Kan alla matrester malas i kvarnen?

Med det senaste 3-stegsrivverket i vår Evolution
200-kvarn så kan man mala allt normalt köksavfall utan
att behöva fundera på att dela långfibriga grönsaker.
I våra Standardmodeller behöver du dock dela långfibriga
grönsaker (t.ex. majskolvar, selleri, och kronärtskockor) i
mindre bitar innan du maler dem. Fisk och fågelben går
alldeles utmärkt i standardkvarnar, men om du vill mala
grova köttben så krävs det en Evolution 200.

Får alla installera matavfallskvarn?

Bor du i villa? Kolla med kommunen om du behöver
speciellt tillstånd för att ansluta kvarnen. För dig som
hyr är det enklast att höra med fastighetsvärden eller
fastighetsskötaren. Om du lever i bostadsrättsförening
är det säkrast att ta det med styrelsen.

Standard matavfallskvarn
Matavfallskvarn Teka TR-34.1
Rivverk i rostfritt. 0,75 hk (560 W) induktionsmotor.
Levereras med tryckluftsströmbrytare. 3 års garanti.

3 020 kr ex. moms

3 775 kr inkl. moms

Matavfallskvarn Teka TR-50.2
Rivverk i rostfritt. 0,55 hk (410 W) induktionsmotor.
Levereras med tryckluftsströmbrytare. 3 års garanti.

3 356 kr ex. moms

4 195 kr inkl. moms

Matavfallskvarn InSinkErator Model 65
Reverserande rivverk i rostfritt. 0,65 hk
induktionsmotor. Ljudisolering som gör den 20 %
tystare än standardkvarnen. Levereras med
tryckluftsströmbrytare. 4 års garanti.

168
318

3 996 kr ex. moms
4 995 kr inkl. moms

131
185

Specifikation

TR-34.1

TR-50.2

Model 65

Evolution 100

Evolution 200

Utvändiga mått, mm

327 x 182

318 x 173

318 x 185

321 x 205

344 x 234

Avloppsdim, mm

90–97

90–97

90–97

90–97

90–97

Volym, ml

1 200

980

980

1 005

1 180

Bruttovikt, kg

8,8

8,7

10,0

10,0

10,0

Nettovikt, kg

7,7

7,7

9,1

9,1

9,1

0,75 hk – 560 W

0,55 hk – 410 W

0,65 hk – 485 W

0,70 hk – 520 W

0,75 hk – 560 W

220–240V

220–240V

220–240V

220–240V

220–240V

50 Hz

50 Hz

50 Hz

50 Hz

50 Hz

1-stegs

1-stegs

1-stegs

2-stegs

3-stegs

NEJ

NEJ

JA

JA

JA

Effekt
Nätspänning
Frekvens
Rivverk
Reverserande rivverk
Tryckluftsströmbrytare

JA

JA

JA

JA

JA

Ljudnivå

Standard

Standard

-20%

-40%

-60%

Garanti

3 år

3 år

4 år

5 år

6 år

Evoloution Matavfallskvarn
Våra Evolution-modeller är tystare och mer kraftfulla än standardmodellerna. Tack vare
att de har reverserande 2 eller 3-stegs rivverk i rostfritt kan det mesta malas ner i denna
kvarn. Anti-vibration och rejäl ljudisolering gör Evolution modellerna 40 till 60 % tystare än
standardkvarnarna. De har också extra förlängd garanti.
Matavfallskvarn InSinkErator Evolution 100
Det mesta matavfall kan malas ner i denna kvarn.
Reverserande 2-stegs rivverk i rostfritt. 0,70 hk
induktionsmotor. Anti-vibration och ljudisolering som
gör den 40 % tystare än standardkvarnen. Levereras
med tryckluftsströmbrytare. 5 års garanti.

5 996 kr ex. moms
7 495 kr inkl. moms

Matavfallskvarn InSinkErator Evolution 200
Det mesta matavfall kan malas ner i denna
kvarn. Reverserande 3-stegs rivverk i rostfritt.
0,75 hk induktionsmotor. Anti-vibration
och rejäl ljudisolering som gör den 60 %
tystare än standardkvarnen. Levereras med
tryckluftsströmbrytare. 6 års garanti.

6 796 kr ex. moms
8 495 kr inkl. moms

Tillbehör
Matavfallskvarnen behöver ett eget vattenlås för att fungera optimalt.
Vattenlås 780042 passar för anslutning från matavfallskvarn till golv.
För kvarnen TR-34.1 behövs även ett gängat anslutningsrör – ECO598.
Detta ingår som standard till övriga kvarnmodeller. Vattenlåset passar
för diskbänk med en disklåda, men är även förberett för diskbänk med
två disklådor. För diskbänk med två disklådor ansluts separat vattenlås
till lådan utan matavfallskvarn.

242 kr ex. moms
303 kr inkl. moms

Intra-gruppen är ledande i Skandinavien inom
diskbänkar, minikök och sanitetsprodukter i
rostfritt stål.
Intra-gruppen är en del av Teka Industrial S.A
som är en av världens ledande producenter
av diskbänkar och vitvaror med fabriker och
säljkontor över hela världen.
Besök www.intra-teka.com för mer
information om alla våra produkter.

