
 

 

Pilinka 4, (4+) 

 

Technické údaje:  
 
Rozměry: výška 52 cm, průměr: 45 cm 
Objem: 50 litrů, vložená nádoba 25 litrů 
 
Pilinka 4 (4+) je tradiční pilinovo/rašelinový záchod 
bez potřeby vody nebo chemie. Je vyrobený 
z materiálu LDPE (vysokohustotní polyethylen). 
Záchod je opatřen kvalitním sedátkem  z duroplastu. 
Je odvětráván přes poklop sedátka, což eliminuje 
zkapalňování odpadu v zásobníku. Odnímatelná 
vrchní část umožňuje snadnou údržbu jímací nádoby. 
Pilinka 4+ má navíc vloženou vnitřní plastovou 
nádobu. 

 
Moč a výkaly se shromažďují dohromady v jímací nádobě. Tam se přidává rašelina 
či jiný suchý organický materiál (piliny, hobliny, slaměná řezanka, plevy, ...). Moč 
vsakuje do organického materiálu, což eliminuje tvorbu pachů. Po použití se přidá 
přiměřené množství materiálu (kvalitní rašelina nasaje 20 -ti násobek vlastní 
hmotnosti, takže její množství v jímaném materiálu činí pouze cca 5%). Obsah jímací 
nádoby se pak kompostuje a lze jej využít jako hnojivo na zahradě (vysoký obsah  
dusíku, fosforu, draslíku a dalších stopových látek).  
 
 
Instalace a používání: 

- Instalace je velmi jednoduchá. 
- Prostor, kde bude Pilinka umístěna, by měl být dobře odvětráván. 
- Záchod umístěte tak, aby se zvednuté prkénko mohlo opřít o stěnu.  
- Funkčnost toalety není závislá na teplotě okolí.  Spolehlivě funguje jak ve 

vytápěném, tak i studeném prostoru. 
- Před užíváním nasypte na dno jímací nádoby slabou vrstvu zásypového 

materiálu.  
- Po každé velké potřebě proveďte zasypání stolice zásypovým materiálem. 

Zásyp napomáhá vysoušení obsahu jímací nádoby, brání přístupu mouchám 
a pohled do zásobníku je esteticky přijatelný. 

- Při hromadění obsahu na jednom místě zatřesením srovnejte obsah 
zásobníku. U Pilinky 4+ pootočte vnitřní nádobu.  

- Do kompostovacího záchodu nepatří odpad jako dětské pleny, dámské 
vložky ap. Rozhodně nevhazujte do záchodu cokoliv hořícího (popel, 
nedopalky cigaret, zápalky ap.). 

- Po naplnění jímací nádoby, uložte obsah do kompostu a zakryjte trávou, 
listím nebo zeminou. Nádobu vymyjte a připravte opět k použití. 

 
 
 
 
Záruka: 2 roky 

Prodej, servis a poradenství 
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