
Compostbak met geurfilter 
 
Met deze afvalbak kan je simpel GFT afval uit de keuken 
verzamelen om vervolgens je eigen compost te maken, naar de 
buurtcompostering te brengen of aan te bieden aan de  GFT-
inzameldienst.  Dankzij de actieve koolstof geurfilter in de deksel 
heb je geen last van onaangename geuren. De filter gaat ca. 4 
maanden mee en kan je vervangen voor een nieuwe geurfilter.  
De bak is gemaakt van gerecycled plastic. 
 
Inhoud: 30L, 9L en 5L 
Inclusief 1 geurfilter  
Prijzen:  € 16,45 (30L), € 8,75 (9L) en € 6,35 (5L) incl. 
geurfilter 
Geurfilters: € 5,95 (6 stuks) 

 
Wat mag er bij het GFT? 
Natuurlijk afval 

 Schillen en resten van groenten, fruit en aardappelen 

 Etensresten (inclusief visgraten, schelpen en vleesbotjes) 

 Broodrestanten 

 Kaaskorsten zonder plastic 

 Mest van kleine huisdieren (geen katten) 

 Eierschalen 

 Pinda- en notendoppen 

 Theezakjes, koffiepads en filters met koffieprut 

 Snijbloemen (alleen biologisch) 

 Onkruid, klein snoeiafval, gemaaid gras en bladeren 
 
Tips voor een frisse GFT-bak 

 Verpak etensresten direct. Vliegen komen af op etensresten om daar hun eitjes te leggen. 
Verpak de etensresten bijvoorbeeld in een biologisch afbreekbaar zakje, dit maakt de bak 
minder aantrekkelijk voor vliegen. 

 Om te voorkomen dat het gft aan de bodem van de bak blijft plakken, kun je onderin droog 
gft-afval neerleggen. Je kunt ook biologisch afbreekbare zakken gebruiken. Deze zijn te koop 
in o.m. De Groene Vos. 

 Gooi alleen droog afval in de gft-bak. Laat gemaaid gras een dagje drogen en laat vochtige 
etensresten eerst uitlekken. Bij warm weer kan vochtig afval gaan broeien en voor extra 
stank zorgen. Als het gft-afval droog is, voorkom je dit. 

 Plaats de bak als het even kan op een koele plek in de schaduw. Hiermee beperk je 
onaangename luchtjes in de gft-bak. 

 Maak de geleegde bak regelmatig schoon met water en een scheut azijn of water en groene 
zeep. 

 Last van maden? Leg af en toe een tak klimop, of Hedera, in uw gft-bak. Dit is giftig voor 
maden. 

 Ook een handje zout of kalk in de bak zorgt ervoor dat maden uitdrogen. 

 Fruitvliegjes in huis voorkomen? Ruim alles op waar fruitvliegjes van houden en laat geen 
etensresten rondslingeren. Denk daarbij ook aan het gootsteenputje. Fruit dat in de koelkast 
mag kun je het beste in de koelkast bewaren. 

 



Afvalbakje Calypso van Mepal 
 

Mepal heeft een lange traditie van zelf producten 
ontwikkelen en produceren. Vlak na de oprichting in 
het midden van de jaren vijftig is Mepal begonnen 
met het zelf ontwerpen van producten. Toen 
geloofden ze er al in dat mooie goede producten tijd 
kosten en dat je deze alleen van binnen uit kunt 
ontwikkelen. Daar staan ze vandaag de dag nog steeds 
voor.  
  
Duurzaam 
Mepal producten zijn duurzaam. Ze gaan jaren mee. 
En ben je een onderdeel kwijt? Dan kun je het in de webshop los verkrijgen. Zo kun je nog langer van 
je producten genieten. En voorkomen we samen verspilling.  
  
Proudly made in Holland 
Mepal is trots dat veel van de producten gewoon in Nederland worden gemaakt. Ook ontwerpen ze 
de producten zelf. Mepal werkt veel samen met sociale werkplaatsen en dragen daardoor hun 
steentje bij aan een betere wereld.   
 
Geen handigere en mooiere afvalcontainer voor op het aanrecht dan de Calypso van Mepal. Dit 
afvalbakje neemt weinig ruimte in, heeft een grote vulopening, werkt zonder zakjes, is draagbaar en 
gemakkelijk te reinigen. Voor koffiepads en al je kleine keukenafval! 
 
Productbeschrijving 
Afmeting: 17,5 x 17,5 x 18,4 cm 
258 gram 
Inhoud 2,2L 
Polypropyleen (PP), Acrylonitril butadieen styreen (ABS) 
100% BPA-vrij 
2 jaar product garantie 
30 dagen recht van retour 
 
Om rekening mee te houden 
Mag in de vaatwasser (handig!) 
Mag niet in de diepvries (wie doet dat nou?) 
Mag niet in de magnetron (? dus) 
 
Prijs 
€ 7,95 
 


