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DET LIGGER I VÅR NATUR

Kompost uten kompromiss



Organisk avfallshåndtering:

Det er lett å la seg forvirre i samtidens debatt om plast. «Bio-plast» er et 

begrep som omfatter mange ulike typer plast. Hos Naturabiomat tenker 

vi først og fremst på miljøet og bruker kun materialer som er sertifisert 

komposterbare i henhold til den europeiske standarden EN13432. Med 

Naturabiomat kan du være sikker på at vi går naturens vei sammen.

Det ligger i vår natur

Vi forstår det følsomme spillet mellom teknologi, forskning og marked. Vi 

utvikler produkter og løsninger med miljømessige fordeler og høy 

praktisk nytteverdi. 

Vår misjon: 

å gjøre det så enkelt som mulig å bevare miljøet.



Naturabiomat lukker naturens kretsløp:

Naturabiomat utvikler, produserer og leverer sertifisert komposterbare 

plast produkter – det betyr at polymerene i plasten brytes helt ned til 

kompost, vann og CO2 som var det opprinnelige formålet. Så enkelt 

sluttes syklusen. Det betyr ingen mikroplast!

Teknologi for miljøet

Avfallsreisen: sammen er vi i stand til å resirkulere organisk avfall i 

betydelig omfang som bidrar til levering av varme, elektrisitet og verdifull 

gjødsel. Mer enn 5000 kommuner i Europa stoler på ekspertisen til 

Naturabiomat og BIOMAT ® løsninger for organisk avfallshåndtering.



Streng kvalitetsstyring: 

Alle våre BIOMAT® produkter er fullt komposterbare og underlagt streng 

kvalitetsstyring. Akkrediteringen og sertifiseringen gjøres av  Tùv

Austria. I BIOMAT ® serien vår er alle produktene sertifisert i henhold til 

den europeiske standarden EN 13432 Home.

Regningen går opp

Forpliktelse til å beskytte og bevare miljøet: 

Avansert forskning i kombinasjon med målrettet produktutvikling krever 

god organisasjon og ledelse, og vi er opptatt av å være en troverdig 

partner med faglige dybde for alle våre kunder og partnere. Derfor er vi 

også opptatt av å etterleve gode ledelsessystemer i alle områder av 

Naturabiomat gruppen etter følgende sertifiseringer:

 ISO 14001 Environmental Management

 ISO 9001 Quality Management 

 ISO 22000 Food Safety Management



Gi tilbake i stedet for å kaste

Visste du at :

• mengden matsvinn i Norge er ca 42,5kg per person per år

• vi kaster ca 430kg avfall per person per år 

• Norge i dag materialgjenvinner ca 38%, målet for 2020 er 50% og 

hele 65% innen 2035

DET KAN VI GJØRE NOE MED!

Kilde: SSB.no

Bærekraftig avfallshåndtering:

BioMat® muliggjør bærekraftig avfallshåndtering og bruk av materialer 

fra fornybare råvarer. Produktene våre omfatter avfallsposer for organisk 

avfall, sekker for avfallsbeholdere til organisk avfall, samt AirBox, som er 

en ventilert beholder for matavfall.



Våre miljøvennlige produkter er:

• Perfekte til matavfall innen privathusholdning og storkjøkken

• Sertifisert komposterbare og fullstendig biologisk nedbrytbare i 

henhold til den europeiske standarden EN 13432

• Spesielt godt egnet til våtorganisk avfall. Posene er laget av organiske  

råvarer og komposteringsprosessen hindrer spredning av mikroplast

• Robuste  og hygieniske - vi anerkjenner viktigheten av solide poser og 

sekker som tåler fuktig avfall og ikke har lekkasjeproblemer 

• Brukervennlige - de pustende egenskapene sørger for at fuktigheten 

fordamper og forhindrer vond lukt

• Det beste alternativet til sortering og materialgjenvinning av 

matavfall, det sparer miljøet for CO2 utslipp og det forhindrer 

spredning av mikroplast !



Våre produkter:

BBH-10-20-N:

EPD: 4843868

Avfallspose bio komposterbar 10L med hank:

Til privathusholdning og storkjøkken.

Komposterbar, organisk og biologisk nedbrytbar, 

spesielt godt egnet til våtorganisk avfall. 

Inneholder fornybare råvarer. Posen har pustende 

egenskaper som forhindrer vond lukt og er 

hygienisk i bruk. 

Vi anbefaler ventilert matavfallsbøtte.

Tekniske spesifikasjoner:

Størrelse: 10L, 220+200x490mm

Råvare: Mater-Bi® 

Sertifisering DIN EN13432 – OK Home Compost

Logistikk: 20stk per rull  

16 rull per kartong

Anbefalt lagring:

15-20 grader

40-60% luftfuktighet



Våre produkter:

BBH-20-25-N:

EPD: 5598628

Avfallspose bio komposterbar 20L med hank:

Til privathusholdning og storkjøkken.

Komposterbar, organisk og biologisk nedbrytbar, 

spesielt godt egnet til våtorganisk avfall. 

Inneholder fornybare råvarer. Posen har pustende 

egenskaper som forhindrer vond lukt og er 

hygienisk i bruk. 

Vi anbefaler ventilert matavfallsbøtte.

Tekniske spesifikasjoner:

Størrelse: 20L, 240+170x510mm

Råvare: Mater-Bi® 

Sertifisering DIN EN13432 – OK Home Compost

Logistikk: 25stk per rull  

16 rull per kartong

Anbefalt lagring:

15-20 grader

40-60% luftfuktighet



Våre produkter:

BS-30-10-N:

EPD: 4840260

Avfallspose bio komposterbar 30L rett kant:

Til privathusholdning og storkjøkken.

Komposterbar, organisk og biologisk nedbrytbar, 

spesielt godt egnet til våtorganisk avfall. 

Inneholder fornybare råvarer. Posen har pustende 

egenskaper som forhindrer vond lukt og er 

hygienisk i bruk. 

Vi anbefaler ventilert matavfallsbøtte.

Tekniske spesifikasjoner:

Størrelse: 30L, 260+250x570mm

Råvare: Mater-Bi® 

Sertifisering DIN EN13432 – OK Home Compost

Logistikk: 10stk per rull  

50 rull per kartong

Anbefalt lagring:

15-20 grader

40-60% luftfuktighet



Våre produkter:

BS-35-40-N:

EPD: 4843876

Avfallssekk bio komposterbar 35L rett kant:

Beskyttelsesekk til privathusholdning og 

storkjøkken. Komposterbar, organisk og biologisk 

nedbrytbar, spesielt godt egnet til våtorganisk 

avfall. Inneholder fornybare råvarer. Beskytter 

avfallsbeholderen mot søl (ikke løftende sekk) og 

vi anbefaler tømming direkte fra beholder. (se BW-

utvalget for løftende sekker).

Tekniske spesifikasjoner:

Størrelse: 35L, 380+200x710mm

Råvare: Mater-Bi® 

Sertifisering DIN EN13432 – OK Home Compost

Logistikk: 40stk per rull  

14 rull per kartong

Anbefalt lagring:

15-20 grader

40-60% luftfuktighet



Våre produkter:

BS-4060-10-N :

EPD: 4843884

Avfallssekk bio komposterbar 40L rett kant:

Beskyttelsessekk til privathusholdning og 

storkjøkken. Komposterbar, organisk og biologisk 

nedbrytbar, spesielt godt egnet til våtorganisk 

avfall og direkte matkontakt. Inneholder fornybare 

råvarer. Beskytter avfallsbeholderen mot søl (ikke 

løftende sekk - se BW-utvalget for løftende sekker) 

og vi anbefaler tømming direkte fra beholder.

Tekniske spesifikasjoner:

Størrelse: 40-60L, 380+200x710mm

Råvare: Mater-Bi® 

Sertifisering DIN EN13432 – OK Home Compost

Logistikk: 40stk per rull  

10rull per kartong

Anbefalt lagring:

15-20 grader

40-60% luftfuktighet

perfekt til «grønnert»



Våre produkter:

BS-6080-10-N:

EPD: 4843892

Avfallssekk bio komposterbar 60-80L rett kant:

Beskyttelsessekk til privathusholdning og 

storkjøkken. Komposterbar, organisk og biologisk 

nedbrytbar, spesielt godt egnet til våtorganisk 

avfall og direkte matkontakt. Inneholder fornybare 

råvarer. Beskytter avfallsbeholderen mot søl (ikke 

løftende sekk - se BW-utvalget for løftende sekker) 

og vi anbefaler tømming direkte fra beholder.

Tekniske spesifikasjoner:

Størrelse: 60-80L, 420+390x1100mm

Råvare: Mater-Bi® 

Sertifisering DIN EN13432 – OK Home Compost

Logistikk: 10stk per rull  

20 rull per kartong

Anbefalt lagring:

15-20 grader

40-60% luftfuktighet



Våre produkter:

BS-120-10-N:

EPD: 4840856

Avfallssekk bio komposterbar 120L rett kant:

Beskyttelsessekk til privathusholdning og 

storkjøkken. Komposterbar, organisk og biologisk 

nedbrytbar, spesielt godt egnet til våtorganisk 

avfall og direkte matkontakt. Inneholder fornybare 

råvarer. Beskytter avfallsbeholderen mot søl (ikke 

løftende sekk - se BW-utvalget for løftende sekker) 

og vi anbefaler tømming direkte fra beholder.

Tekniske spesifikasjoner:

Størrelse: 120L, 450+430x1230mm

Råvare: Mater-Bi® 

Sertifisering DIN EN13432 – OK Home Compost

Logistikk: 10stk per rull  

16 rull per kartong

Anbefalt lagring:

15-20 grader

40-60% luftfuktighet



Våre produkter:

BS-240-10-N:

EPD: 4840864

Avfallssekk bio komposterbar 240L rett kant:

Beskyttelsessekk til privathusholdning og 

storkjøkken. Komposterbar, organisk og biologisk 

nedbrytbar, spesielt godt egnet til våtorganisk 

avfall og direkte matkontakt. Inneholder fornybare 

råvarer. Beskytter avfallsbeholderen mot søl (ikke 

løftende sekk - se BW-utvalget for løftende sekker) 

og vi anbefaler tømming direkte fra beholder.

Tekniske spesifikasjoner:

Størrelse: 240L, 560+430x1450mm

Råvare: Mater-Bi® 

Sertifisering DIN EN13432 – OK Home Compost

Logistikk: 10stk per rull  

10rull per kartong

Anbefalt lagring:

15-20 grader

40-60% luftfuktighet



Våre produkter:

BW-60-10-N:

EPD: 4843900

Avfallssekk bio komposterbar 60L knyteører:

Løftende sekk med knyteører til privathusholdning 

og storkjøkken. Komposterbar, organisk og 

biologisk nedbrytbar, spesielt godt egnet til 

våtorganisk avfall. Inneholder fornybare råvarer. 

Beskytter avfallsbeholderen mot søl .

Tekniske spesifikasjoner:

Størrelse: 60L, 250+250x900mm

Råvare: Mater-Bi® 

Sertifisering DIN EN13432 – OK Home Compost

Logistikk: 10stk per rull  

10rull per kartong

Anbefalt lagring:

15-20 grader

40-60% luftfuktighet



Våre produkter:

BW-80-10-N:

EPD: 4853206

Avfallssekk bio komposterbar 80L knyteører:

Løftende sekk med knyteører til privathusholdning 

og storkjøkken. Komposterbar, organisk og 

biologisk nedbrytbar, spesielt godt egnet til 

våtorganisk avfall. Inneholder fornybare råvarer. 

Beskytter avfallsbeholderen mot søl . 

Tekniske spesifikasjoner:

Størrelse: 80L, 340+340x900mm

Råvare: Mater-Bi® 

Sertifisering DIN EN13432 – OK Home Compost

Logistikk: 10stk per rull  

10rull per kartong

Anbefalt lagring:

15-20 grader

40-60% luftfuktighet



Våre produkter:

BW-125-10-N:

EPD: 4853198

Avfallssekk bio komposterbar 125L knyteører:

Løftende sekk med knyteører til privathusholdning 

og storkjøkken. Komposterbar, organisk og 

biologisk nedbrytbar, spesielt godt egnet til 

våtorganisk avfall. Inneholder fornybare råvarer. 

Beskytter avfallsbeholderen mot søl . 

Tekniske spesifikasjoner:

Størrelse: 125L, 360+360x1100mm

Råvare: Mater-Bi® 

Sertifisering DIN EN13432 – OK Home Compost

Logistikk: 10stk per rull  

10rull per kartong

Anbefalt lagring:

15-20 grader

40-60% luftfuktighet



Smarte pakkeløsninger - sammen mot en plastfri fremtid: 

Naturabiomat strever etter å perfeksjonere vår ekspertise og utvikle vår portefølje med 

pakkeløsninger laget av bærekraftige løsninger. Tilpasset kravene fra miljøbevisste forbrukere 

jobber Naturabiomat med å møte økende press fra produsenter, detaljhandel, myndigheter 

og regulatorer med produkter som gjør mindre skade, reduserer kostnader, forebygger 

matsvinn og bidrar til naturens kretsløp.

Økt holdbarhet      vår teknologi øker holdbarheten og reduserer matsvinn.

Livsløp bio-nedbrytbare pakkeløsninger gir flere alternativer til livsforløpet; 

kompostering, resirkulering eller forbrenning

All produktene er EN13432 sertifisert.

Mat trygghet All produktene er sertifisert iht EU regulering 1935/2004 og 10/2011 for 

trygg matkontakt

GLOCAL Naturabiomat jobber med å sømløst kombinere globale og lokale trender. 

Vi etablerer nettverk, utforsker nisje produkter og ideer utenfor grensene 

og ivaretar samtidig linken til lokal forhold.



Teknologi for miljøet

Det skjer mye i utviklingen av komposterbare produkter. Ikke bare blir råvarene bedre og 

bedre, men maskiner og utstyr er i stadig endring, noe som betyr at vi kan tilvirke nye 

produkter og hele tiden ligge i forkant med å konvertere ideer og innovasjoner til nye 

produkter og  nye områder for anvendelse. I Naturabiomat er vi stolte av å kombinere 

vår dedikasjon til state-of-the-art teknologi, med gode valg av materialer (GMO fritt), og  

grønne energivalg for at hele verdikjeden er med tanke på miljøet.

Med vår NATURA PROCLIMATE® teknologi har vi funnet innovative løsninger for 

fremtidens pakking av frukt og grønnsaker. Teknologien sørger for å forhindre formering 

av kondens som igjen forhindrer mugg. Det betyr økt holdbarhet og mindre matsvinn!



Økt holdbarhet 3-lags folie sørger for pustende egenskaper som gir 

økt holdbarhet og mindre matsvinn

Økt funksjonalitet materialet er lettere å åpne/lukke og bidrar til økt 

gjenbruk og anvendelse

Organisk gjenvinning Posen kan brukes til matavfallspose og kastes med 

våtorganisk avfall

Trygghet Sertifisert iht DIN Certco EN 13432 Home Compost

Ledende partner Naturabiomat er ledende Europeisk produsent av 

komposterbare produkter med fokus på innovasjon

og teknologi i samspill med forbruker og marked

Unik frukt og grønnsakspose:



Miljøvennlige handleposer 

Som kjent havner mange plastposer i naturen og gjør stor skade for miljøet. 

Naturabiomat har utviklet en miljøpose som er laget av Mater-Bi®, et materiale som er 

fullstendig komposterbart og blir til jord i henhold til den europeiske standarden EN 

13432. Dette gjør miljøposene spesielt godt egnet til bedrifter som leverer ferskvarer, 

sjømat, frukt og grønt og annen ferskvare. Kunden får fraktet maten trygt hjem, og etter 

måltidet kan du bruke posen til restene og kaste det hele i matavfallet til organisk 

gjenvinning. Smart, ikke sant?

Fiskehandlerne Brødrene Berggren i Sandefjord, Kragerø Sjømat og Fiskeriet 

Youngstorget er noen eksempler på bedrifter som lever av det som er i sjøen og som tar 

ansvar for sine omgivelser ved å bytte til miljøvennlige handleposer. Dette betyr opp 

mot 200,000 færre plastposer årlig - bare i disse butikkene! Det er hva vi kaller å ta 

ansvar for miljøet!

For den ansvarsbevisste forbruker





Kontakt oss:

www.naturabiomat.no

post@naturabiomat.no

Tlf: +47  66 81 77 25

Direkte:

Petter Steen-Hansen: petter@naturabiomat.no +47 93 21 04 26

http://www.naturabiomat.no/
mailto:post@naturabiomat.no
mailto:petter@naturabiomat.no


NATURABIOMAT® oppfyller følgende internasjonale standarder: 

ISO 14001 Environmental Management

ISO 9001 Quality Management 

ISO 22000 Food Safety Management

www.naturabiomat.no


