
SLIP NEMT AF MED DIT 

AFFALD 

KØKKENKVÆRNEN.DK



FRA VÆRDILØST 
SKRALD TIL 
ALTERNATIV 

ENERGI 

Med en InSinkErator køkkenkværn installeret under vasken i dit køkken, kan du bidrage til et bedre 
miljø. De madrester, du ellers ville smide i skraldespanden, findeles og skylles med spildevandet ud 
i afløbssystemet. Affaldet ender som et energitilskud hos rensningsanlægget.

En køkkenkværn er blot en af de muligheder, kommunerne i fremtiden vil have for at udnytte ener-
gien og ressourcerne i affaldet mest effektivt. Ikke alene begrænses den bakterieholdige og tunge 
dagrenovation, der lugter og fylder i skraldespanden. Det kværnede affald vil også kunne anvendes 
til biobrændsel, biogas og gødning i stedet for at gå til spilde på forbrændingsanlæggene.  

Læs mere om køkkenkværnens miljømæssige fordele på www.køkkenkværnen.dk. 
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En køkkenkværn monteres på undersiden af køkkenvasken og tilsluttes afløbet. Installationen er 
enkel og kan ske på alle køkkenvaske med et standardafløb på 3,5”. 
Når du vil af med madrester og organisk affald, tænder du for vandet, starter køkkenkværnen og 
skubber skraldet ned i afløbet. 

En køkkenkværn har ingen knive, idet affaldet bliver revet fint på rivejern, der sidder langs køk-
kenkværnens sider. Partiklerne ledes med vandet ud i afløbet og videre til rensningsanlægget. Alle 
madrester kan bortskaffes via køkkenkværnen - både affaldet fra tilberedningen og resterne efter 
måltidet. 

En køkkenkværn kan bl.a. kværne affald som: frugt- og grøntsagsskræller, æggeskaller, kyllinge- og 
fiskeben, kaffe- og teposer, blomsterstilke, kød samt sten fra kirsebær, ferskner, avokado m.v.  Det 
eneste, du ikke må putte i en køkkenkværn, er ikke-organisk materiale som glas, metal og plast.

Når du anvender en køkkenkværn til dit affald, slipper du af med ildelugtende, tunge og våde 
skraldeposer. Samtidig øges hygiejnen, idet insekter og rotter ikke tiltrækkes af skraldeposen. En 
køkkenkværn fjerner op til 35 % af dit daglige køkkenaffald.

En køkkenkværn er selvrensende, og den skal derfor hverken tømmes eller afmonteres for at blive 
rengjort. 

Se hvordan køkkenkværnen fungerer på www.køkkenkværnen.dk. 
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KØKKENKVÆRNEN ER EN USYNLIG HJÆLPER I KØKKENET

Meterbuen 2-4   -  2740 Skovlunde   -   www.an.dk  -  info@an.dk  -  tlf. 36 41 02 00 



KØKKENKVÆRNEN ER EN USYNLIG HJÆLPER I KØKKENET

Meterbuen 2-4   -  2740 Skovlunde   -   www.an.dk  -  info@an.dk  -  tlf. 36 41 02 00 

En køkkenkværn installeres diskret under køkkenvasken.
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Få mere teknisk information på www.insinkerator.dk.

VÆLG EN INSINKERATOR 
KØKKENKVÆRN EFTER BEHOV 



Før en køkkenkværn installeres, skal der: 

• være en køkkenvask med et 3,5” afløb, som er et stort afløb med kurveventil.  
Køkkenkværnens flange passer ned i køkkenkvaskens afløbshul, så køkkenkværnen let kan 
monteres i køkkenvasken ved hjælp af InSinkErators patenterede Quick Lock-system. 

• være tilgang til 230V med jord.  
Med en Air switch kan tænd/sluk-knappen risikofrit sættes i køkkenvasken. 

• være plads i skabet under køkkenvasken til selve køkkenkværnen.  
De nøjagtige mål findes på hjemmesiden.

• være fald fra vandlås til faldstamme på minimum 15 grader.

En køkkenkværn bør være CE-godkendt, hvilket er din garanti for, at køkkenkværnen overholder 
EU-lovgivningen. En køkkenkværn behøver ingen VA-godkendelse. 
Fordi en køkkenkværn er en teknisk anordning og tilsluttes et offentlige kloaknet, skal du ansø-
ge om tilladelse til at installere en køkkenkværn hos din kommunes Teknik- & Miljøforvaltning.
 
Ansøgningsblanketten kan findes på www.insinkerator.dk

SÅ NEMT 
INSTALLERES EN 
KØKKENKVÆRN

Meterbuen 2-4   -  2740 Skovlunde   -   www.an.dk  -  info@an.dk  -  tlf. 36 41 02 00 



andersen & nielsen as
Meterbuen 2-4
2740 Skovlunde
www.an.dk
tlf. 36 41 02 00

InSinkErator er en del af amerikanske 
EMERSON, der er verdens førende 
producent af industri- samt hushold-
ningsmaskiner. InSinkErator er verdens 
største producent af køkkenkværne.

www.insinkerator.dk - InSinkErator køkkenkværne, 
inkl. ansøgningsformular til Teknik & Miljø.
www.køkkenkværnen.dk - generel og uddybende 
viden omkring køkkenkværne og miljø, inkl. COWI- og 
DANVA-rapporter, montagevideoer, teknisk info m.m.


