
Skitbra 
                 HELT ENKELT!

Framtidens 
förbränningstoalett
är redan här!



MILJÖVÄNLIGEFFEKTIV FÖRBRÄNNING

SLUTET LUFTSYSTEM!
Inget kallras eller påverkan av inomhusklimatet.

Cinderella Comfort är det senaste när det gäller förbränningstoaletter. Den är lätt att installera och 
har en snygg design, dessutom är den både användarvänlig och konstruerad utifrån ett miljöperspektiv.
Med återförsäljare och auktoriserade servicepartners över hela landet blir den till det självklara valet.

Förbränningstoaletten som förbränner urin och fekalier 
vid hög temperatur. Allt som blir kvar är lite lukt- och 
bakteriefri aska. Askmängden i förbränningskärlet blir 
ungefär en kaffekopp per person och månad. Askan är 
dessutom ett utmärkt gödningsmedel. 

KAPACITET
Cinderella har kapacitet för upp till 12 personer i ett 
hushåll.  Toaletten fungerar lika bra i permanentboende 
som i fritidshus.

Frisk utomhusluft sugs via det undre röret 
rakt in i toaletten istället för att, som tidigare, 
ta luften från rummet där toaletten befinner 
sig. Detta innebär att kallras och påverkan 
på inomhusklimatet uteblir. Det övre röret 
leder sedan ut luften.



HÖG SÄKERHET RIKSTÄCKANDE SERVICE

CINDERELLA 
är lättinstallerad och användarvänlig.

– Inget behov av vattenanslutning eller avlopp.
– Inget behov av strö eller kemikalier.
– Inget behov av uppvärmt utrymme.

FUNKTION OCH ANVÄNDNING
Toalettens fläkt startar automatiskt när locket öppnas och stängs 
sedan av när förbränningen är klar.

Vid varje toalettbesök placeras en vattentät påse i toaletten. 
Påsen gör att Cinderella alltid är lika ren och fräsch. Locket fälls 
ned efter besöket och förbränningen aktiveras genom ett tryck 
på startknappen.

En platinabelagd katalysator avlägsnar obehagliga dofter från den 
utgående luften, som är cirka 30°C högre än rumstemperaturen. 
Förbränningstiden varierar mellan 30 och 180 minuter beroende 
på avfallsmängd och antal besök. Det går utmärkt att använda 
toaletten under förbränningsprocessen. Cinderella indikerar när 
det är dags att tömma askbehållaren.

60 cm

Max. 5,5 m

ENKEL INSTALLATION
Det enda som behövs är till- och 
frånluft genom vägg eller tak samt 
ett jordat eluttag.

TILLBEHÖR
Installationstillbehör och 
förbrukningsartiklar beställer 
du enkelt på www.fritidstoa.se 

Från sidan Bakifrån

Markyta

GARANTI
Garantitiden på Cinderella 
Comfort är tre år för 
fabrikationsfel.



Fritidstoa ab
Box 20216, SE-161 02 Bromma
info@fritidstoa.se | www.fritidstoa.se

ÅTERFÖRSÄLJARE

TEKNISK SPECIFIKATION
CINDERELLA COMFORT

Höjd  600 mm 

Sitthöjd  540 mm

Bredd  390 mm

Djup  590 mm

Vikt  34 kg

Fläkt  12 V DC

Kapacitet  Upp till 12 personer

Förbränningseffekt  2 kW

Elförbrukning  0,8-1,5 kWh/toabesök

Spänning  220-240 V/10 A

Anslutning inluft Ø 110 mm

Anslutning utluft Ø 110 mm
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