
Bidra till en hållbar framtid och spara 
pengar samtidigt 
Enklare och miljövänlig hantering av ditt matavfall. 

Fördelar med en matkvarn 
- Matavfallet använder man till att göra

biogas vid våra svenska reningsverk.
- Eliminera transporter och extra kostnader

för att hämta ditt matavfall.
- Vi erbjuder en kostnadseffektiv lösning

som tar cirka en timme att installera.

En smidigare lösning 
Genom att installera en matavfallskvarn  
säkerställer du att din sophantering hanteras  
enligt de nya regelverk som gäller fr.o.m. 2023. 

- Slipp ingrepp i diskbänken.
- Trådlös kontroll – välj vart du vill sätta den ex. Bakom kökslucka eller ovanför

diskhon.
- Matkvarnen är tystgående och tar liten plats.
- Ingen tömning av matkvarnen, allt åker vidare ner i avloppet .
- 2-års garanti ingår i priset.
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Vad kan man mala ner? 
Allt biologiskt matavfall går att mala ner ex. Frukt & grönsaker, gammal mat, skal och 
mindre ben. 

Installation och pris 
Priset för matkvarnen är 6000kr (ink.Rot-avdrag) – installation ingår.* 

Har du frågor gällande installation och pris är du varmt välkommen att höra av dig till 
oss så hjälper vi dig. 

*Saknas eluttag under diskbänken tillkommer extra kostnad för elinstallation (ca. 1000kr).

Hur kommer jag igång? 
Ta kontakt med oss så hjälper vi dig med dina frågor. Du hittar vår hemsida på 
www.dinmatkvarn.se och kan nå oss på telefon och mail nedan. 

E-mail
kontakt@dinmatkvarn.se

Telefon 
010 - 750 05 85 

2/3 

https://www.dinmatkvarn.se/?utm_source=pdf&utm_campaign=service-march-2020


Vanliga frågor och svar 

Blir det inte stopp i avloppet? 
Nej. Matavfallet bryts ner till små partiklar innan det åker ut i samma avlopp som  
toaletten. 

Spolar man inte mycket mer vatten? 
I en familj med två barn räknar man att det motsvarar en extra toalettspolning per dag. 

Måste man rensa ett filter? 
Nej det är ingenting man behöver göra. 

Se alla vanliga frågor och svar på vår hemsida
https://dinmatkvarn.se/vanliga-fragor-om-matkvarn.htm 
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