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Cinderella Comfort Display



Fakta om olika toalettsystem

UNIKA FÖRDELAR MED
FÖRBRÄNNINGS- 
TOALETTER: 
• Inget vatten eller avlopp
• Luktfri
• Tar liten plats
• Enkel installation
• Inga problem med flugor
• Enkel avfallshantering (aska)
• Inga kemikalier eller tillsatser krävs
• Askan är utmärkt som gödning

Vattenspolande toalettlösningar

Fördelar:
- Samma komfort som hemma

Nackdelar:
-  Alla kan inte få denna lösning  
 (bergig/otillgänglig tomt)
- Komplicerade och dyra 
 installationer
- Höga investerings- och  
 driftskostnader
- Kräver frostsäkring

Förbränningstoaletter

Fördelar:
-  Inget vatten eller avlopp
-  Luktfri och tar liten plats
-  Enkel installation
-  Inga problem med flugor
-  Enkel avfallshantering (aska)
-  Inga kemikalier eller tillsatser   
-  Askan är utmärkt som gödning
- Kräver inte uppvärmt utrymme

Nackdelar:
- Hög investeringskostnad jämfört  
 med små biologiska lösningar
- Behöver el alternativt gas/12 V
- Vissa modeller ger kallras  
 i toalettutrymmet

Biologiska toalettlösningar

Fördelar:
- Billig i inköp (små lösningar)
- Låga driftskostnader

Nackdelar:
- Dyr i inköp (stora lösningar)
- Kräver avfallshantering/ 
 efterkompostering
- Kräver frostsäkring
- Luktproblem
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Cinderella Comfort 
– det senaste inom  
förbränningstoaletter

500 st papperspåsarCinderella toalett

Stormkåpa T-rör och regnhattAnslutningsrör till- och frånluft, 45 cm

Installations- och användaranvisning

Allt detta ingår i priset
Bruksanvisning - Forbrenningstoalett

User manual - Incineration toilet

Användaranvisning - Förbränningstoalett

Käyttöohje – Polttokäymälä

Bedienungsanleitung - Verbrennungstoilette

INSTALLASJON y INSTALLATION y ASENNUSOHJE
CINDERELLA CLASSIC

Cinderella Comfort är vår mest komfortabla produkt 
som höjer standarden markant inom segmentet 
förbränningstoaletter. Med denna toalett får ni ett 
väsentligt bättre inomhusklimat och samtidigt 
samma komfort som ni normalt är vana vid.

Toaletten är baserad på storsäljaren Cinderella 

Classic, som sålts till mer än 50.000 nöjda kunder  

i Norden. Toaletten kräver varken vatten eller avlopp 

och allt avfall förbränns vid en hög temperatur och 

kvar blir bara en liten mängd aska. Toaletten har fått 

sitt namn ”Comfort” genom sitt slutna luftsystem 

som minimerar kallraset i toalettutrymmet. Detta 

bidrar till ett bättre inomhusklimat än de traditionella 

förbränningstoaletterna. All luft hämtas från utsidan 

av huset via ett eget rör och ingen luft behöver tas 

inifrån toalettutrymmet som kan medföra nedkylning 

av rummet. På så sätt undviks även konflikter med 

andra luftkrävande installationer såsom köksfläktar 

och kaminer. Cinderella Comfort har även en antibak-

teriell sits som standard.

 FAKTA:
 - Sitthöjd: 540 mm

 - Höjd: 600 mm

 - Bredd: 390 mm

 - Djup: 590 mm

 - Vikt: 34 kg

 - Kapacitet: upp till 12 personer

 - Till- och frånluftsrör: 110 mm i diameter

 - Effekt: 2000 W

 - Energiförbrukning per förbränning: 0,8-1,5 kwh

 - Strömkrav: 220-240 V, 10 A
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Cinderella Comfort har ett balanserat, slutet luftsystem. 

Det nya systemet för styrd till- och frånluft säkrar optimal 

förbränning och energiförbrukning. Produkten är CE-märkt 

och godkänd av SEMKO.

LCD DISPLAY
Cinderella Comfort har en informationsdisplay. Displayen  

ger dig löpande information om användningen av toaletten 

och kommer också att tala om när det är dags att tömma 

askskålen. Det finns sju valfria språk att välja mellan.

COMFORT – framtidens 
förbränningstoalett

Fördelar med COMFORT

•  Slutet luftsystem
•  LCD display
•  Opåverkat inomhusklimat
•  Kräver ingen tank, vatten eller avlopp
•  Komplett och hygienisk toalettlösning
•  Optimal förbränning
•  Barnsäker 
•  Luktfri 
•  Skandinavisk design
•  Tömningsindikering
•  Servicenät över hela landet  
•  Hög kapacitet, upp till 12 personer
•  CE-märkt och godkänd av SEMCO
•  Antibakteriell sits
•  3 års garanti

Rekommenderatpris till konsument41.500:-inkl. moms & frakt till ÅF

Inget vatten eller avlopp behövs

Restprodukten är aska

Finns både för el- och gasoldrift

Kapacitet upp till 12 personer/dygn
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