
 

     
 

InSinkErator introducerar de lyxigaste matavfallskvarnarna i 
Evolution-serien – Evolution 150 och Evolution 250 

Nu introducerar uppfinnaren av och det världsledande företaget inom 
matavfallskvarnar, InSinkErator, Sverige för matavfallskvarnarna Evolution 150 och 250 
– de tystaste och samtidigt kraftfullaste matavfallskvarnarna i Evolution-serien.  
 
De nya matavfallskvarnarna har svarta snygga detaljer, en utökad garanti på 7-8 år och 
en luftströmsbrytare (startknappen som sitter i diskbänken) som kan väljas i någon av 
tre olika färger. De exklusiva matavfallskvarnarna kommer vara tillgängliga för köp 
endast i köksbutiker. 

Funktioner och egenskaper:  

• Ultratyst malning 
• Malningsteknik i tre steg på Evolution 250 och två steg på Evolution 150 
• Nydesignat chassi med svarta inslag  
• Inbyggd luftströmbrytare som kan väljas i färgerna svart, krom och borstat stål  
• 8 års garanti på Evolution 250 och 7 års garanti på Evolution 150 

Matavfallskvarnar hjälper hushåll att ta tillvara på sina matrester och matavfall genom 
att matavfallet används till produktion av exempelvis biogas, samtidigt som man 
minskar på de sopor som måste samlas i soppåsar i väntan på sopbilen.  I Sverige börjar 
matavfallskvarnar bli allt vanligare i samband med att man bygger miljöhus där 
matavfall återvinns via matavfallskvarnar, men kvarnarna är fortfarande relativt okända 
bland allmänheten.  
 
I många andra länder är matavfallskvarnar dock lika naturliga att ha i köket som en 
diskmaskin. I USA har mer än 50 % av alla hushåll en matavfallskvarn och hela 80 % av 



alla nybyggnationer inkluderar en matavfallskvarn, i Nya Zeeland är siffran 34 % och i 
Australien 20 %.   

Så här fungerar matavfallskvarnar 

• Istället för att slänga mat och avfall i soppåsen slänger man det mesta av det 

organiska avfallet rakt ner i diskhon. Så fort man till exempel skalat klart 

potatisen är det bara att trycka ner skalen i matavfallskvarnen i diskhon. 

• Matavfallskvarnen maler ner det organiska köksavfallet som blandas med vatten 

och förs till reningsverket via avloppsnätet. I reningsverket rensas matavfallet ut 

och förs till ett biogasverk för produktion av biogas.  

• Matavfallskvarnar minskar dålig lukt i sopkorgen och i soprummet. 

• Matavfallskvarnar gör att man får mindre problem med skadedjur i soprummet, 

soptunnan och köket.  
 
För mer information om priser och kontakt med lokala distributörer, besök: 
http://www.insinkerator.se/kontakta-oss   
 
För mer information om InSinkErators produkter, samt kontakt gällande intervju eller 
högupplösta bilder, kontakta: 
 
Natalie Majerski – Magnet Kommunikation för InSinkErator 
E-post: natalie@magnetkom.se  
Tel: 076 – 103 2010 
 
 
Om InSinkErator 
InSinkErator, en affärsenhet inom Emerson, är världens största och marknadsledande tillverkare av 
matavfallskvarnar för livsmedel. Matavfallskvarnar avleder cirka 20 procent av hushållsavfallet från 
deponering och har visat sig ha mindre kolutsläpp än vanlig sophantering. Under 2007 lanserade 
InSinkErator en helt ny produkt, en hetvattenkran som levererar 98 grader varmt filtrerat vatten 
direkt ur kranen.  
http://www.insinkerator.se/  
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