
Markkinoiden turvallisin 
polttava käymälä!

P O L T T A V A T  K Ä Y M Ä L Ä T

SÄHKÖ/KAASU



Polttava Cinderella-käymälä polttaa virtsan ja ulosteet korke-
assa lämpötilassa. Jäljelle jää vain hieman tuhkaa. Tuhka on 
täysin bakteeritonta ja hajutonta, eikä se sisällä lääkeaineiden 
jäämiä. Tuhka toimii mainiosti lannoitteena.

• Ympäristöystävällinen

• Helppo asentaa

• Vie vain vähän tilaa

• Hajuton

• Lapsiturvallinen

• Ei vesi eikä viemäriliitäntää

• Ei kuivikkeita eikä kemikaaleja

• Ei vaadi lämmintä tilaa

• Valtuutettuja jälleenmyyjiä koko maassa

KAPASITEETTI
Cinderellan kapasiteetti riittää jopa 12 (sähkö) tai 10 henkilölle (kaasu). 
Platinapinnoitettu katalysaattori varmistaa hajuttoman palamisen. 

Käymälä toimii vapaa ajan ja varsinaisissa asunnoissa.

TAKUU
Kolmen vuoden takuu valmistusvikojen varalta.

Markkinoiden turvallisin polttava käymälä
• Kun kansi on auki, polttosäiliön luukkua ei voi avata. Tämä parantaa turvallisuutta, 
 sillä polttamisen aikana lämpötila on noin 600 °C.

• Sähkökäyttöisen mallin puhallin toimii sähkökatkoksen sattuessa akulla, joten jäähtyminen 
 hallitaan.

• Meneillään oleva poltto keskeytyy, kun kansi avataan. 

• Käymälä tunnistaa, kuinka pitkään virtsaa ja ulosteita on poltettava. Näin vähennetään 
 energiankulutusta.

• Polttaminen ei käynnisty, jos tuhka-astia ei ole kunnolla paikallaan.

• Sähkökäyttöinen Cinderella ilmoittaa, koska tuhka-astia on tyhjennettävä.

• Polttotila on hyvin eristetty, ja käymälässä on ylikuumenemissuoja.

• Koko sisäosa on haponkestävää terästä. Ulkokuori on palamatonta komposiittimuovia.

• Käymälä on SEMKO-, FIMKO-, NEMKO-, DEMKO- ja EMC-testattu EU-direktiivien mukaisesti. 
 Sillä on CE-merkintä. Kaasukäyttöisellä käymälällä on lisäksi DBI-hyväksyntä ja sertifiointi.



TOIMINTA JA KÄYTTÄMINEN  
Kun kansi avataan, käymälän puhallin käynnistyy automaattisesti. Puhallin pysähtyy, 
kun polttaminen on valmis. 

Käymälään asetetaan vedenpitävä pussi jokaisella käyttökerralla. Pussi pitää Cinderellan 
aina puhtaana ja raikkaana. 

Sulje kansi käytön jälkeen. Käynnistä poltto painamalla käynnistyspainiketta. 

Platinapinnoitettu katalysaattori poistaa epämiellyttävät hajut ulos puhallettavasta 
ilmasta, jonka lämpötila on n. 30 °C huonelämpötilaa korkeampi.

Polttoaika vaihtelee 30 ja 180 minuutin välillä määrän ja käyttökertojen mukaan. 
Polttosäilöön kertyy tuhkaa noin kahvikupillinen käyttäjää kohden kuukaudessa. Tuhka 
on erinomaista lannoitetta. Lisäksi se säästää ympäristöä, sillä siinä ei ole bakteereita 
eikä lääkejäämiä.

HELPPO ASENTAA
Tarvitaan vain seinän tai katon läpi vietävä ilmanpoistoputki ja tuloilmaputki. Sähkö-
käyttöistä Cinderellaa varten tarvitaan lisäksi tavallinen maadoitettu sähköpistorasia. 
Kaasukäyttöistä Cinderellaa varten tarvitaan kaasupullo. Siinä kaikki.

Jäljelle jää vain hieman tuhkaa.

Enintään 5,5 m (sähkö)

Enintään 4,0 m (kaasu)

41,5 cm

60 cm

Tuloilma

Tuloilma

LISÄVARUSTEET
Tarvikkeista ja kattoläpiviennin tai putkien kaltaisista 
asennusvarusteista on lisätietoja osoitteessa www.fritidstoa.se



Fritidstoa ab, Box 20216, SE-161 02 Bromma

 +46 (0)8 615 25 25 | info@fritidstoa.se | www.fritidstoa.se

TEKNISET TIEDOT
 

SÄHKÖ/KAASU

Istumakorkeus 540 mm

Korkeus  600 mm

Leveys 390 mm

Syvyys 590 mm

Paino 34 kg

Puhallin 12 V DC

Tuloilma Vähintään 160 mm

SÄHKÖ 

Kapasiteetti Enintään 12 henkilölle

Polttoteho 2 kW

Sähkönkulutus 0,8 - 1,5 kWh/käyttökerta

Jännite 220 - 240 V, 10 A

Ilmanvaihtoputki Ø 110 mm, pituus enintään 5,5 m

KAASU 

Kaasu Propaani, paine 30 mBar

Kapasiteetti Enintään 10 henkilölle

Polttoteho 3 kW

Energiankulutus Noin 1,9 Ah/käyttökerta

Kaasunkulutus Noin 125 gr/käyttökerta

Virransyöttö 12 V DC/4 A

Ilmanvaihtoputki Ø 110 mm, pituus enintään 4 m

JÄLLEENMYYJÄT


