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Compostarea deșeurilor alimentare “on site”



Cine suntem?

Valorile noastre

INOVECO a fost înființată în 1993, compania oferind o gamă larga de
produse și servicii inovatoare, alături de oameni bine pregătiți și un
management performant. Ne implicăm în permanență în protejarea
mediului înconjurător. Pentru fiecare decizie pe care o luăm, punem în
balanță atât riscurile și avantajele pe termen scurt, cât și cele pe termen
lung. Menținerea acestui echilibru conduce la creșterea firmei și garantează
că soluțiile noastre sunt cele mai potrivite atât acum, cât și în viitor. 

Profesionalism Calitate Eficiență Integritate

Eligibilitate Durabilitate Loialitate Inovare



Viziunea noastră

Misiunea noastră Inovam industria construcțiilor cu fiecare proiect finalizat, contribuind cu
profesionalism și bună credință la dezvoltarea durabilă a societății.

Viziunea firmei noastre are la bază finalizarea la timp și într-un mod
profesionist a fiecărui proiect în parte prin oferirea de soluții eficiente
care sunt adaptate perfect cerințelor clienților noștri. Ne dorim să
devenim un partener de încredere în dezvoltarea proiectelor de
construcții, utilizând resursele naturale în mod responsabil și
minimizând impactul nostru asupra mediului.



De ce trebuie
colectate separat
deșeurile organice?

Eliminarea la groapa de gunoi a deșeurilor alimentare înseamnă
descompunerea anaerobă a acestora, fapt care generează metan (CH4 ).

Compostarea
reprezintă
programul de
reciclare al
naturii.

Știați că metanul este de 21 de ori mai dăunător pentru
mediul înconjurător decât dioxidul de carbon (CO2 )?

Se economisesc bani scăzând costul de colectare

Scade impactul asupra mediului înconjurător eliminând emisiile
datorate transportului

Dacă deșeurile alimentare sunt separate la sursă: 



De ce să compostăm
in situ?

Compost
maturat
obținut cu
ZERO emisii

Resturile alimentare sunt tratate zilnic, pe
măsură ce sunt generate

Este un proces igienic

Nu este necesar transportul deșeurilor
alimentare

Economii prin eliminarea costurilor de
colectare și transport 

Zero emisii

Obținem un compost maturat, de cea mai
bună calitate, care poate fi valorificat



Istoria Big Hanna

Recrearea
cercului numit
"crește-
mănâncă -
crește"

Sistemul Big Hanna a fost inventat de suedezul Torsten Hultin și
este pe piață încă din 1991.

Prima unitate a fost pusă în funcțiune într-o zonă rezidențială în
vecinătatea orașului Gothenburg din Suedia.

Prin recrearea cercului "crește -
mănâncă – crește", Torsten a
dorit să conștientizeze oamenii
privind modul în care
societatea utilizează și/sau
utilizează greșit resursele de
care dispune, precum și despre
cât de dependenți suntem de
mediul înconjurător atât pe
plan local cât și la nivel global.



Experiența 
Big Hanna

Prezență la
nivel global în
mai mult de 
35 de țări

DE LA CERCUL
POLAR DE NORD
PÂNĂ LA CERCUL
POLAR DE SUD

35+
ȚĂRI

I N S T A L A T E  Î N

800+
INSTALAȚII

L A  N I V E L  G L O B A L

1991
PRIMA INSTALARE

A N U L



Cum funcționează
sistemul Big Hanna?

100 kg deșeuri
alimentare și
peleții adăugați
generează
aproximativ 
20-30 kg de
compost de
calitate

100 kg de resturi
alimentare + 

 material absorbant 
 

Deșeurile sunt
alimentate în 

 composter împreună
cu 10-20% (la masă)
material absorbant

Compostarea în
Big Hanna  

 
 

Procesul biologic ce
are loc în

composterul Big
Hanna reduce

deșeurile 
 alimentare cu până

la 90%

Rezultatul: 10 kg
compost + rumeguș

 
 

100kg deșeuri
alimentare și peleții

adăugați generează 
 aproximativ 20-30kg

de  compost de calitate,
bogat în nutrienți și

micro-elemente,
prietenos cu  mediul

înconjurător



Ce se poate
composta cu
sistemul Big Hanna?

Big Hanna
poate composta
o gamă foarte
largă de resturi
alimentare,
indiferent dacă
sunt crude sau
gătite

Big Hanna poate composta o gamă foarte largă
de resturi alimentare și deșeuri verzi precum:

crude sau gătite
mâncare neconsumată
resturi alimentare rezultate de la prepararea
mâncării
legume, fructe, pâine, lactate, pește, carne,
ouă
Cafea (inclusiv filtre de cafea)

Deșeuri alimentare:

Deșeuri verzi moi (ușoare) tocate

Pungile compostabile marcate “HOME”
– Compostabil acasă



Ce material
absorbant se poate
folosi?

Cantitatea
necesară de
material
absorbant este
de 6-20% din
masa deșeurilor

RUMEGUȘ PELEȚI DE LEMN TALAȘ

Materialul absorbant poate fi compus din peleți de lemn,
rumeguș, lemn mărunțit (talaș) etc., într-o proporție de 6%
până la 20% din masa totală de deșeuri alimentare
introduse zilnic în compostor.

FUNCȚII

Absoarbe lichidul

Aduce carbon în proces

Absoarbe lichidul în exces



Ce este compostul
maturat?

Compostul
maturat poate
fi folosit ca și
pământ de
flori, în ghivece
pentru
răsaduri, etc.

Compostul maturat poate fi ambalat sub marcă proprie și
valorificat deoarece poate fi folosit într-o multitudine de aplicații .

Amendament de sol – îmbunătățește calitățile solului.

Analizele arată faptul că este un compost de foarte bună calitate.

Rezultatele analizelor mai arată faptul că în compost nu există 
patogeni (Salmonella sau E-coli).

Poate fi utilizat ca și pământ de flori, ghivece pentru răsaduri, 
spații verzi , etc. în proporție de 1 parte compost la 5 părți sol.



Unde se poate
composta folosind
sistemul Big Hanna?

Prezență la
nivel global în
restaurante,
cantine, școli,
închisori, etc.

Big Hanna compostează în întreaga lume pentru:

MUNICIPALITĂȚI

ȘCOLI

RESTAURANTE

CANTINE

ANSAMBLURI
REZIDENȚIALE

ÎNCHISORI

SITE-URI DE ÎNALTĂ
SECURITATE



Avantaje Big Hanna

Proces natural
de compostare
cu un consum
foarte mic de
energie

Proces  natural de compostare

Fără substanțe chimice sau inocul de bacterii

Timpul de tratare în cilindru este de 6-10 săptămâni

Potrivit pentru zonele dens populate

Instalat în interior sau exterior

Golire automată - schimbați doar sacul pentru
compost

CONSUM FOARTE
MIC DE ENERGIE

20+
ANI DE

EXPERIENȚĂ

 20+
ANI DURATA DE

VIAȚĂ ECHIPAMENT



Modele Big Hanna

Big Hanna sunt
echipamente cu
alimentare
continuă

Gama de echipamente Big Hanna permite tratarea unor
cantități de deșeuri alimentare cuprinse în gama 75-10.800
kg/săptămână

Sunt echipamente cu alimentare continuă – se alimentează zilnic
cu resturi alimentare și material absorbant și se colectează zilnic
compost

Rata de reducere este de 90% printr-un proces biologic natural

Materialul absorbant poate fi compus din peleți de lemn,
rumeguș, talaș etc. în proporție de 6-20% din masa deșeurilor
alimentare introduse zilnic în composter



Modele Big Hanna



Detalii de contact

INOVECO SRL
6-8 Eroilor Bvd.| 077190
Voluntari | Ilfov | Romania
www.inovecoexpert.ro 

Director Adjunct Departament Tehnologii și
Echipamente pentru Agricultură și Mediu

Ing. Ioan Corneliu Hențiu

M: 0752 010 935

ioan.hentiu@inovecoexpert.ro

Director Departament Tehnologii și Echipamente
pentru Agricultură și Mediu

Delia Duican

M: 0752 010 890 / 0723 351 816

delia.duican@inovecoexpert.ro
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