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MODERNIT JA YMPÄRISTÖYSTÄVÄLLISET
KÄYMÄLÄRATKAISUT
Helppo asentaa
Ympäristöystävällinen vaihtoehto
Vapaa-ajan asunnot

Rakentaminen

Lopputuotteena vain tuhkaa

When nature calls

When nature calls
Cinderella polttokäymälät ovat
maailmanluokkaa! Ei erillisiä vesi- ja
viemäröintiliitäntöjä. Ei jätteenkäsittelyä,
lopputuotteena vain hyvin pieni
määrä tuhkaa. Ympäristöystävällinen
ja käyttömukavuudeltaan ylivoimainen.
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CINDERELLA ECO GROUP
Cinderella Eco Group on Midsundissa sijaitseva

Nykyaikaisen teknologian ja asiantuntevan

perheyritys, jonka juuret ovat syvällä Norjan

henkilökuntamme kautta pyrimme tarjoamaan

luoteisrannikon kauniissa vuonomaisemissa. Meillä

ensiluokkaisia käymäläjärjestelmiä niin

on yli 20 vuoden kokemus Cinderella-polttokäymälästä,

asiakkaidemme kuin koko maailman tarpeisiin.

joka on vedetön, ekologinen ratkaisu käymäläjätteen
käsittelyyn.

Tavoitteenamme on, että Cinderella olisi jokaisen

When nature calls

laatua ja toimivuutta arvostavan asiakkaan
Vuoteen 2012 saakka Cinderella-polttokäymälöitä

ensimmäinen vaihtoehto.

oli saatavana ensisijaisesti Pohjoismaissa ja niitä
myytiin lähinnä vapaa-ajan asuntoihin ja mökeille.
Nykyisin tuotteitamme toimitetaan ympäri maailmaa
ja monille eri aloille, esimerkiksi vesiviljelyteollisuudelle,
nostokurkien valmistajille, rautatieyhtiöille sekä
kaivos- ja rakennusteollisuudelle.
Me Cinderella Eco Groupissa uskomme luovuuteen,
tutkimukseen ja kehitykseen sekä innovatiiviseen
suunnitteluun. Toimintamme keskiössä on kestävyys
ja yhteiskunnallinen vastuu. Ilman vettä ja viemäröintiä
toimivista käymäläratkaisuista voi olla apua vakavien
terveys- ja ympäristöhaasteiden ratkaisemisessa.

SITOUTUMISEMME YMPÄRISTÖÖN
JA YHTEISKUNTAAN

SERTIFIKAATIT
JA HYVÄKSYNNÄT
Cinderella-polttokäymälät on suunniteltu kaikkein

kanssa vakuuttaaksemme asiakkaamme

laadukkaimpia materiaaleja käyttäen, jotta tuotteet täyt-

tuotteidemme pysyvästä laadusta ja turvallisuudesta.

täisivät tiukimmat vaatimukset ja saavuttaisivat

Huolellisen analyysin avulla Cinderella Eco Group on

parhaan luotettavuuden.

valinnut kumppanit, joilla uskomme olevan paras
asiantuntemus ja kokemus, jotta voimme tarjota

Tuotteemme ovat olleet polttokäymälöiden kehityksen

asiakkaillemme luotettavuutta ja uskottavuutta.

kärjessä yli 20 vuoden ajan, ja pyrimme aktiivisesti

Cinderella Eco Group tarjoaa ekologisia

asemassa olevien lasten tilannetta Keniassa ja Etiopias-

kokonaisratkaisuja käymäläjätteen käsittelyyn.

sa. Lahjoitamme vedettömiä polttokäymälöitämme

Kaupungeissa ja tiheään asutuilla alueilla veden ja

kyliin, joista puuttuvat turvalliset saniteettitilat. Näin

energianlähteiden rajallisuus voi johtaa puutteelliseen

kallisarvoista vettä säästyy hygieniatarpeisiin,

saniteettijärjestelmään, mikä lisää terveysriskejä. Juuri

juomavedeksi ja maanviljelyyn sen sijaan, että sitä tuh-

tällaisessa tapauksessa Cinderellan polttokäymälät voi-

lattaisiin käymälän jätevedeksi.

vat olla ympäristöystävällinen vaihtoehto.
Cinderella kehittää ympäristöystävällisiä, ilman vettä
YK:n kestävän kehityksen tavoitteet sisältävät

toimivia käymäläratkaisuja, jotka ovat mukautettavissa

ohjeistuksia esimerkiksi terveyteen, vesihuoltoon ja

eri tarpeisiin. Polttoteknologiamme energialähteenä

saniteettitiloihin, innovointiin ja vastuulliseen

käytetään esimerkiksi nestekaasua tai sähköä, ja

kuluttamiseen, koulutukseen ja työpaikkojen luomiseen

prosessin lopputuloksena syntyy täysin bakteeritonta

sekä maanpäällisen ja vedenalaisen elämän

tuhkaa, joka voidaan hävittää turvallisesti tavallisena

Cinderella-polttokäymälät täyttävät kansallisten ja

säilyttämiseen liittyen. Toteutamme yritysvastuutamme

talousjätteenä. Näin ympäristöjalanjälki pienenee ilman

kansainvälisten sertifiointien ja määräysten vaatimukset,

tekemällä yhteistyötä voittoa tavoittelemattoman

arvokkaiden luonnonvarojen tuhlaamista tai tartuttavia

ja teemme yhteistyötä useiden akkreditoitujen yritysten

North South Partnership Aid -järjestön kanssa, joka

tai saastuttavia päästöjä.

varmistamaan, että polttotekniikkamme tunnistetaan

Lisätietoja sertifikaateistamme ja hyväksynnöistämme

maailmanlaajuisesti ympäristöystävällisenä, vedettömä-

on osoitteessa cinderellaeco.com.

nä kokonaisratkaisuna jätteiden käsittelyyn.

pyrkii edistämään orpojen ja muuten haavoittuvassa
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MIKÄ CINDERELLA-POLTTOKÄYMÄLÄ ON?
Polttokäymälä on vedetön käymälä, joka polttaa

talousjätteisiin. Polttokäymälä on suosittu käymälä-

käymäläjätteet korkeassa lämpötilassa mahdollisimman

vaihtoehto, sillä se ei vaadi vettä eikä kalliita viemäri-

pieneksi määräksi tuhkaa. Tuhkaa syntyy neljältä

liitäntöjä. Polttokäymälällä voidaan saavuttaa miltei

henkilöltä viikon käytössä vain teekupillinen. Jäte

samanlainen käyttömukavuus kuin vesi-WC:llä, mutta

poltetaan turvallisesti suljetussa polttokammiossa, ja

ilman viemäröintijärjestelmiin liittyviä huomattavia

polttoprosessissa syntyvät kaasut poistuvat erillisen

kustannuksia.

CINDERELLA VERKOSSA
www.cinderellaeco.com

poistoputken kautta.
Cinderella-polttokäymälöitä on valmistettu jo vuodesta
Polttokäymälä on kokonaisvaltainen ratkaisu, mikä

1999 lähtien ja olemme Euroopan markkinajohtaja.

tarkoittaa sitä, että se hävittää kaiken jätteen. Muiden

Kaikki käymälämme valmistetaan Norjassa tiukimpien

järjestelmien edellyttämiä lisäprosesseja tai työläitä

laatu- ja luotettavuusstandardien mukaisesti. Asiakkai-

tyhjennysrutiineja ei ole. Ratkaisu on hajuton ja

demme turvallisuuden varmistamiseksi tuotteemme

hygieeninen. Bakteeriton tuhka ei sisällä mitään

sertifioidaan ja hyväksytään nykyisen lainsäädännön

patogeenejä, ja tuhkasäiliö voidaan tyhjentää esim.

mukaisesti jokaisessa maassa, jossa toimimme.

POLTTOKÄYMÄLÄN HYÖDYT
Omakotitaloon, mökille, vesikulkuneuvoon

Lopputuotteena vain tuhkaa

Kapasiteetti 3-4
hlöä per tunti

Ei vaadi vesi- eikä
viemäriliitäntää

Saatavilla sähköllä ja
kaasulla toimivia
laitteita

Ei vaadi
pakkassuojausta

Helppo asentaa

Vie vähän tilaa

Lapsiturvallinen

Hajuton

REKISTERÖI TUOTTEESI
Rekisteröi Cinderella-polttokäymäläsi ja hyödynnä Oma Cinderella -toimintoa,
jonka avulla voit olla meihin helposti yhteydessä ja saada ensikäden
tietoa polttokäymälämallistasi.

CINDERELLA-POLTTOKÄYMÄLÄN KÄYTTÄMINEN

Nosta kansi ja istuinrengas
ylös. Puhallin käynnistyy
automaattisesti.

Aseta pussi istuinsäiliöön.
Muista käyttää jokaisella
käynnillä uutta pussia.

Sulje kansi. Cinderellaa
voidaan käyttää normaalisti
polton aikana.
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Laske istuinrengas. Käymälä
on valmis käytettäväksi.

Mikäli jätteen määrä on vain vähäinen, kaada suojapussiin pieni
kupillinen vettä, jotta suojapussin
paino on riittävä putoamiselle.

Paina käynnistyspainiketta.
Keltainen valo ilmoittaa polttoprosessin käynnistymisestä.
Käymälä on jälleen käyttövalmis.

Tutustu
tuotteisiimme

Asiakaspalvelu
ja tuotetuki

Hyödyllisiä
videoita

Ladattavat
käyttöohjeet

Löydä lähin
Cinderella-jälleenmyyjäsi

Asiakkaiden
arviot

Rekisteröi
tuotteesi

Oma Cinderella -ohjeita
juuri sinun tuotteeseesi
liittyen
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Täydellinen ratkaisu mökille, vapaa-ajan
asuntoon tai pieneen taloon

Energianlähde: sähkö 230V

Kapasiteetti: 3-4 hlöä per tunti

Cinderella

Comfort
Markkinoiden tehokkain ja
ympäristöystävällisin polttokäymälä
Markkinoiden tehokkain polttokäymälä Cinderella Comfort
on kaikkien Cinderella Eco Groupin valmistamien
polttokäymälöiden tavoin täysin vedetön ja
ympäristöystävällinen käymäläratkaisu. Norjassa valmistetut
Cinderella Comfort -käymälät tunnetaan kestävyydestään,
korkeasta laadustaan, suuresta kapasiteetistaan sekä
ympäristöystävällisestä ja päästövapaasta asennuksesta.
Comfort-mallissa on suljettu ilmankierto, joka parantaa
sisäilman laatua eikä sen käyttö vaikuta merkittävästi
käymälätilan lämpötilaan. Cinderella Comfort -käymälässä
on lisäksi LCD-näyttö, joka antaa käyttötiedotuksia sekä
ajantasaista tietoa järjestelmän tilasta.
Polttokäymälä on saanut nimekseen Comfort, koska se
tarjoaa muihin markkinoilla oleviin polttokäymälöihin
verrattuna turvallisemman, miellyttävämmän ja
helppokäyttöisemmän käyttökokemuksen. Comfortissa
on suljettu ilmankiertojärjestelmä, joka ottaa palamiseen
tarvittavaa raitista ilmaa oman tuloilmaputkensa kautta. Tämä
parantaa sisäilmaa merkittävästi, ja samalla vältetään ristiriidat
muiden ilmankiertoa vaativien asennusten, kuten keittiön
poistoilmapuhaltimen, takan tai leivinuunin kanssa.
8
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Lue lisää Cinderellasta ja löydä lähin jälleenmyyjäsi
osoitteesta www.cinderellaeco.com

Ilma ulos

Ilma sisään

LCD-NÄYTTÖ

SULJETTU ILMANKIERTO

Cinderella Comfort -käymälässä on näyttö, joka
antaa tietoa järjestelmän tilasta sekä yleisiä
käyttötiedotuksia. Valo- ja äänimerkkien lisäksi
näyttö ilmoittaa, kun on aika tyhjentää tuhkasäiliö.
Näytön kielen voi valita seitsemästä vaihtoehdosta.

Cinderella Comfort -käymälässä on suljettu
ilmankierto. Uusi tulo- ja poistoilman
ohjausjärjestelmä takaa optimaalisen palamisen
ja energiankulutuksen. Cinderella Comfort on
CE-merkitty sekä NEMKOn, UL:n ja NSF:n
hyväksymä.

COMFORT-KÄYMÄLÄN ASENNUS

YouTube-kanavaltamme

CINDERELLA SUOMI

Cinderella polttokäymälät ovat erittäin helppoja asentaa, siksi moni asiakkaamme on
päätynyt suorittamaan asennuksen itse. Tutustu mukanatuleviin asennusohjeisiin

löytyy helppoja ja
hyödyllisiä
asennusvideoita

huolellisesti ja huolehdi että sinulla on käytössäsi tarpeellinen välineistö asennuksen
oikeaoppiseen suorittamiseen. Jos jokin asia asennuksen suhteen arvelluttaa, käänny lähimmän
jälleenmyyjäsi puoleen tai ota yhteys suoraan maahantuojaan.

TEKNISET
TIEDOT
Korkeus: 600 mm

COMFORT-MALLIN OMINAISUUDET
•

Täydellinen käymäläratkaisu,

olevien määräysten mukaisesti.

polttaa kaikki jätökset

CE-merkitty.

•

Helppokäyttöinen

•

Lapsiturvallinen

Leveys: 390 mm

•

Hiljainen

•

Pohjoismaista muotoilua

•

LCD-näyttö

Paino: 34 kg
Kapasiteetti:
3-4 hlöä per tunti
Ilmastointikanava/
putki: ulkohalkaisija
110 mm

•
•

Ilma ulos
Min.
60 cm

Min.
60 cm

•

Min.
60 cm

Ilma sisään

Ei vaadi vettä, ei ulko- tai

Ilma sisään

sisäsäiliötä
•

Ilma ulos
Min.
60 cm

Suuri kapasiteetti,

Kulma 30°
(max 45°)
Ilma sisään

Luotettava, sopii hyvin
kylmille alueille

Helppo asentaa, suljettu

•

Bideen käyttö ei sallittu

ilmankierto

•

3 vuoden takuu

Ilma sisään

Ilmaputki max. pituus 5,5 m

Ilmaputki max. pituus 5,5 m

Ilmaputki max. pituus 5,5 m

Ilmaputki max. pituus 4,5 m

Miellyttävä sisäilma, hajuton

CINDERELLA COMFORT SISÄLTÄÄ:

OPTIMAALISTA ASENNUSTA VARTEN SUOSITTELEMME MYÖS:

NA
ssicèle Classic
ClaMod
ella NA/
sic
Cinder
el Clas
Mod

Cinderella

Model Classic Classic
NA/Modèle

Sähkön kulutus paloa
kohti: 1-2 kWh

10

Ilma ulos

3-4 hlöä per tunti

käyttötiedotuksia varten

Polttoteho: 2000 W

Sähköliitäntä:
220 - 240 V, 10A

•

Ilma ulos

Sertifioitu ja hyväksytty voimassa

Norjalaisvalmisteinen ja laadukas

Istumakorkeus: 540
mm

Syvyys: 590 mm

•

•

Classic NA

ual
Man ais
ic User h, Franç
Englis
a Class
erell Langues:
Cind
ages/
Langu
Cinderella
Classic
Manuel d’installati Installation Manual
on de
Languages/
Langues: English,la Cinderella Classic
Français

Comfortpolttokäymälä

Käyttö- ja
asennusopas

500 kpl
käymäläpusseja

Sääsuoja

Seinän läpivientiputki,
2 kpl

T-kappale

Suojahattu

Ilmanvaihdon asennuspaketti

Ilmanvaihdon asennuspaketti katon
läpiviennillä
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Täydellinen ratkaisu mökille, vapaa-ajan
asuntoon tai pieneen taloon

Energianlähde: sähkö 230V

Kapasiteetti: 3-4 hlöä per tunti

Cinderella

Classic
Laadukas polttokäymälä
Cinderella Classic on suosittu, pitkään markkinoilla ollut
polttokäymälämalli. Se on kaikkien Cinderella Eco Groupin
valmistamien polttokäymälöiden tavoin täysin vedetön ja
ympäristöystävällinen käymäläratkaisu. Norjassa valmistetut
Cinderella Classic -käymälät tunnetaan kestävyydestään,
korkeasta laadustaan, suuresta kapasiteetistaan sekä
ympäristöystävällisestä ja päästövapaasta asennuksesta.
Cinderella Classic on myydyin polttokäymälämme, joka tuli
markkinoille jo vuonna 1999.
Cinderella-polttokäymälä on kuivakäymälä, jossa virtsa ja
ulosteet poltetaan korkeassa lämpötilassa. Lopputuloksena
on pieni määrä tuhkaa, noin kahvikupillinen viikossa neljää
käyttäjää kohden. Cinderella-polttokäymälä mahdollistaa
lähes koti-WC:n tasoisen käymälämukavuuden, ilman
jätevesiliitäntöihin usein liittyviä suuria kustannuksia ja
vaativia rakennusmääräyksiä. Käymälä voidaan asentaa
herkkiin luonnonympäristöihin ilman vesi- ja viemäriliitäntöjä.
Cinderella-käymälä on kokonaisvaltainen ratkaisu, joka
hävittää kaiken käymäläjätteen. Niitä ei tarvitse kuljettaa
muualle, toisin kuin monissa muissa käymäläjärjestelmissä.
12
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Cinderella Classic
B

Graphic Change

2012.05.09

Lue lisää Cinderellasta ja löydä lähin jälleenmyyjäsi
osoitteesta www.cinderellaeco.com

Transparent White Led Windows.
Black by sample(PT-PE02)
Green by sample(PT-3429)

WHITE
OHJAUSPANEELI

ASIAKKAAMME KERTOVAT:

”Asensimme kesäloman aikana uuden WC:n, ja
päädyimme valitsemaan Cinderellan. Olemme
todella tyytyväisiä!”

Cinderella Classicissa on käytännöllinen
ohjauspaneeli. Tyhjennysmuistutusten ja
merkkiäänten ja -valojen lisäksi paneeli tarjoaa
tietoa polttokäymälän tilasta.
BEN

NOTE:

MAY.14.12
MAY.14.12

”Oli uskomaton tunne päästä eroon haju- ja
tyhjennysongelmista 30 vuoden taistelun jälkeen!”

OVERLAY ARTWORK

MAY.14.12

JOANN
JIMMY

A-0649-0001-000B

COLOR / SPEC.NO.

1

B

1

CLASSIC-KÄYMÄLÄN ASENNUS

YouTube-kanavaltamme

CINDERELLA SUOMI
löytyy helppoja ja
hyödyllisiä
asennusvideoita

Cinderella polttokäymälät ovat erittäin helppoja asentaa, siksi moni asiakkaamme on
päätynyt suorittamaan asennuksen itse. Tutustu mukanatuleviin asennusohjeisiin
huolellisesti ja huolehdi että sinulla on käytössäsi tarpeellinen välineistö asennuksen

oikeaoppiseen suorittamiseen. Jos jokin asia asennuksen suhteen arvelluttaa, käänny lähimmän
jälleenmyyjäsi puoleen tai ota yhteys suoraan maahantuojaan.

TEKNISET
TIEDOT
Korkeus: 600 mm
Istumakorkeus: 540
mm
Leveys: 390 mm
Syvyys: 590 mm
Paino: 34 kg
Kapasiteetti:
3-4 hlöä per tunti
Ilmastointikanava/
putki: ulkohalkaisija
110 mm

CLASSIC-MALLIN OMINAISUUDET

Min.
60 cm

• Sertifioitu ja hyväksytty voimassa

• Lapsiturvallinen
• Pohjoismaista muotoilua

olevien määräysten mukaisesti.

• Tyhjentämistarpeen ilmoitus

CE-merkitty.

kertoo, kun tuhkalaatikko

• Suuri kapasiteetti, 3-4 hlöä per tunti

kaipaa tyhjennystä

• Luotettava, sopii hyvin kylmille alueille

Kulma 30°
(max 45°)
Ilma sisään

Ilma sisään

Ilma sisään

• Ei vaadi vettä, ei ulko- tai sisäsäiliötä

• Helppo asentaa, vaatii vain
verkkovirtaa sekä tulo- ja

• Bideen käyttö ei sallittu

poistoilmaliitännän

• 3 vuoden takuu

Ilmaputki max. pituus 5,5 m

Ilmaputki max. pituus 5,5 m

Ilmaputki max. pituus 4,5 m

• Miellyttävä sisäilma, hajuton

CINDERELLA CLASSIC SISÄLTÄÄ:

OPTIMAALISTA ASENNUSTA VARTEN SUOSITTELEMME MYÖS:

NA
ssicèle Classic
ClaMod
ella NA/
sic
Cinder
el Clas
Mod

Cinderella

Model Classic Classic
NA/Modèle

Sähkön kulutus paloa
kohti: 1-2 kWh
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Ilma ulos
Min.
60 cm

Min.
60 cm

polttaa kaikki jätökset

• Helppokäyttöinen

Polttoteho: 2000 W

Sähköliitäntä:
220 - 240 V, 10A

• Täydellinen käymäläratkaisu,

• Norjalaisvalmisteinen ja laadukas

Ilma ulos

Ilma ulos

Classic NA

ual
Man ais
ic User h, Franç
Englis
a Class
erell Langues:
Cind
ages/
Langu
Cinderella
Classic
Manuel d’installati Installation Manual
on de
Languages/
Langues: English,la Cinderella Classic
Français

Classicpolttokäymälä

Käyttö- ja
asennusopas

500 kpl
käymäläpusseja

Seinän
läpivientiputki

T-kappale

Suojahattu

Sisäilmaventtiili

Ilmanvaihdon asennuspaketti

Ilmanvaihdon asennuspaketti katon
läpiviennillä
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Täydellinen ratkaisu mökille, vapaa-ajan
asuntoon tai pieneen taloon

Energianlähde: nestekaasu

Kapasiteetti: 3-4 hlöä per tunti

Cinderella

GAS
Nestekaasutoiminen polttokäymälä
Cinderella Gas on nestekaasutoiminen, polttava kuivakäymälä,
joka polttaa virtsan ja ulosteen korkeassa lämpötilassa.
Lopputuloksena on pieni määrä tuhkaa, noin kahvikupillinen
viikossa neljää käyttäjää kohden. Gas-malli on suunniteltu
erityisesti alueille, joissa verkkovirtaa ei ole tai sen
saatavuus on rajallinen. Muiden Cinderella Eco Groupin
polttokäymälöiden tavoin, Cinderella Gas-mallin asentaminen
ei edellytä kallista vesi- tai viemäriliitäntää. Käymälä on helppo
asentaa ja laitteessa on käyttäjäystävällinen LCD-näyttö, joka
antaa tietoa järjestelmän tilasta sekä ilmoittaa, kun tuhkasäiliö
kaipaa tyhjennystä.
Cinderella Gas edustaa samaa korkeaa laatua kuin Classicja Comfort-mallit, mutta verkkovirran sijaan polttamisessa
käytetään energianlähteenä nestekaasua. Cinderella Gas sopii
toisin sanoen käytettäväksi myös alueilla, joissa sähköverkkoa
(230 V) ei ole tai se on rajallinen. Siksi käymälä sopii erityisen
hyvin sähköttömille mökeille, sillä se tarvitsee vain 12 voltin
tasavirtaa käymälän elektroniikkaa varten.
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Lue lisää Cinderellasta ja löydä lähin jälleenmyyjäsi
osoitteesta www.cinderellaeco.com

LCD-NÄYTTÖ

EI EDELLYTÄ
SÄHKÖLIITÄNTÄÄ

Cinderella Gas -käymälässä on näyttö, joka antaa tietoa
järjestelmän tilasta sekä yleisiä käyttötiedotuksia. Valo- ja
äänimerkkien lisäksi näyttö ilmoittaa, kun on aika tyhjentää
tuhkasäiliö. Näytön kielen voi valita seitsemästä vaihtoehdosta.

Cinderella GAS ei edellytä
sähköä, ainoastaan
nestekaasua ja 12 voltin
ohjausvirtaa.

GAS-KÄYMÄLÄN ASENNUS
päätynyt suorittamaan asennuksen itse. Tutustu mukanatuleviin asennusohjeisiin

oikeaoppiseen suorittamiseen. Jos jokin asia asennuksen suhteen arvelluttaa, käänny lähimmän
jälleenmyyjäsi puoleen tai ota yhteys suoraan maahantuojaan.

Istumakorkeus: 540
mm

Ilma ulos

Leveys: 390 mm

GAS-MALLIN OMINAISUUDET

Syvyys: 590 mm

• Nestekaasutoiminen,

• Sertifioitu ja hyväksytty voimassa

ei vaadi 230V virtaa

olevien määräysten mukaisesti.

Ilmastointikanava/
putki: ulkohalkaisija
110 mm
Sähkönkulutus
valmiustilassa:
0,005 A
Sähkönkulutus polton
aikana: 1,3 A
Kaasunkulutus:
160-190 g
polttokertaa kohti

löytyy helppoja ja
hyödyllisiä
asennusvideoita

huolellisesti ja huolehdi että sinulla on käytössäsi tarpeellinen välineistö asennuksen

Korkeus: 600 mm

Kapasiteetti:
3-4 hlöä per tunti

CINDERELLA SUOMI

Cinderella polttokäymälät ovat erittäin helppoja asentaa, siksi moni asiakkaamme on

TEKNISET
TIEDOT

Paino: 34 kg

YouTube-kanavaltamme

• Norjalaisvalmisteinen ja laadukas

Ilma ulos
Min.
60 cm

Min.
60 cm

• Suuri kapasiteetti:
3-4 hlöä per tunti

• Helppokäyttöinen

• Täydellinen käymäläratkaisu, polttaa

• Lapsiturvallinen

Ilma sisään

Ilma sisään

kaikki jätökset

• Pohjoismaista muotoilua
• LCD-näyttö käyttötiedotuksia varten

• Ei vaadi vettä tai ulko- tai sisäsäiliötä

• Helppo asentaa: vaatii vain 12 voltin

• Luotettava, sopii hyvin

tasavirtaa, kaasua sekä tulo- ja
poistoilmaliitännän

kylmille alueille
• Bideen käyttö ei sallittu

• Miellyttävä sisäilma, hajuton

Ilmaputki max. pituus 4 m

Ilmaputki max. pituus 4 m

• 3 vuoden takuu

CINDERELLA GAS SISÄLTÄÄ:

OPTIMAALISTA ASENNUSTA VARTEN SUOSITTELEMME MYÖS:

NA
ssicèle Classic
ClaMod
ella NA/
sic
Cinder
el Clas
Mod

Cinderella

Model Classic Classic
NA/Modèle

Polttimen
enimmäisteho:
2,7 kWh
Sähköliitäntä:
12V (DC) / 4 A
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Classic NA

ual
Man ais
ic User h, Franç
Englis
a Class
erell Langues:
Cind
ages/
Langu
Cinderella
Classic
Manuel d’installati Installation Manual
on de
Languages/
Langues: English,la Cinderella Classic
Français

Cinderella Gas
polttokäymälä

Käyttö- ja
asennusopas

500 kpl
käymäläpusseja

Kaasujohto ja
regulaattori

Seinän
läpivientiputki

T-kappale

Suojahattu

Sisäilmaventtiili

Ilmanvaihdon asennuspaketti

Ilmanvaihdon asennuspaketti katon
läpiviennillä
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Täydellinen ratkaisu mökille, vapaa-ajan asuntoon tai pieneen
taloon, jossa on jo käytössä jokin polttokäymälämme

Vedetön

Unisex-malli

Cinderella

Urinal
Hajuton käymäläratkaisu,
johon ei tarvita vettä
Cinderella Urinal on virtsaamiseen tarkoitettu
kuivakäymäläratkaisu. Se sopii erinomaisesti vähentämään
Cinderella-polttokäymälän kuormitusta. Virtsa johdetaan
keräyssäiliöön tai mustan veden käsittelyjärjestelmään. Vettä
ei tarvita, ja menetelmä on sataprosenttisen hajuton.
Cinderella Urinal on helppo asentaa ja viemäriputki voidaan
asentaa joko lattian tai seinän läpi. Käymälä liitetään sopivaan
vastaanottojärjestelmään 50 mm:n viemäriputken avulla.
Cinderella Urinal kiinnitetään alustaan ruuveilla tai silikonilla.
Kun Cinderella Urinal on asennettu ja viemäriputki on liitetty
vastaanottojärjestelmään, käymälä on valmis käytettäväksi.
Cinderella Urinal on kaikille sopiva unisex-malli, joka on
tarkoitettu ainoastaan virtsaamiseen. Siinä on kalvohajulukko,
jonka ansiosta käymälätila pysyy hajuttomana. Ratkaisu
toimii ilman sulkunestettä tai vettä ja on siksi täysin
pakkasenkestävä.
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Lue lisää Cinderellasta ja löydä lähin jälleenmyyjäsi
osoitteesta www.cinderellaeco.com

PUHDISTUS JA HUOLTO
Käymälä puhdistetaan tavallisen WC-käymälän tapaan.
Suosittelemme kuitenkin välttämään kemikaalien käyttöä
ja puhdistamaan käymälän vain vedellä ja biologisella
puhdistusaineella. Voit myös vahata WC-altaan auto- tai
venevahalla (ei saa sisältää hankausaineita). Se säilyttää
pinnan kauniina ja estää hajuaineiden pinttymisen.

BOX CONTENTS

TEKNISET
TIEDOT

Esken inneholder | Förpackningens innehåll | Pakkauksen sisältö | Inhalt des Kartons |
Contenu du carton | La caja contiene | Inhoud van de doos

Korkeus: 460 mm

URINAL-MALLIN OMINAISUUDET

Istumakorkeus:
420 mm

•

Vedetön

•

BOX CONTENTS
Unisex malli - Sopii molempien

Leveys: 340 mm
Syvyys: 500 mm
Paino: 6 kg
Viemäriputki: 50 mm

KALVOHAJULUKKO

Urinaalissa on kalvohajulukko,
jonka ansiosta käymälätila pysyy
hajuttomana.

1x

Esken inneholder | Förpackningens innehåll | Pakkauksen sisältö | Inhalt des Kartons |

Contenu du carton | La caja contiene | Inhoud van de doos
sukupuolten käyttöön

•

Hygieeninen

•

Ei vaadi pakkassuojausta

•

Helppo asentaa

•

Bideen käyttö sallittu

•

1x
Norjalaisvalmisteinen ja laadukas

•

3 vuoden takuu

1x

1x

Viemäriputken
keskikohdan etäisyys
lattiasta: 54 mm

CINDERELLA URINAL SISÄLTÄÄ:

OPTIMAALISTA ASENNUSTA VARTEN SUOSITTELEMME MYÖS:
1x

CINDERELLA URINAL

1x

Cinderella Urinal on kaikille sopiva unisex-malli, joka
on tarkoitettu ainoastaan
virtsaamiseen.
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1x

1x

1x

1x
Urinaalin täydelliseen
asentamiseen tarvitaan myös 50 mm:n viemäriputket. Niitä voi
ostaa paikallisesta rautakaupasta.

Cinderella Urinal Installation Manual
English | Norsk | Svenska | Suomi | Deutsch | Français | Español | Nederlands

Cinderella
Urinal

Asennusohje

Hajulukko
poistoputkella

Asennustyökalut

Holkillinen
suodatin
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LISÄVARUSTEET
Cinderella polttokäymälöihin

3 x kiristimet

Cinderella suojapussit
Comfort/Classic/GAS, 500 kpl

Cinderella
suojapussiteline, muovi

Cinderella
suojapussiteline, teräs

Cinderella-suojapussit on kehitetty
erityisesti Cinderella-polttokäymälää
varten.

Käytännöllinen ja tyylikäs
suojapussiteline muovia.

Käytännöllinen ja tyylikäs
suojapussiteline valkoiseksi
maalattua terästä.

Katon läpivientikumi

Cinderella korokejakkara

Katon läpivientikumi on tarkoitettu
tiivistämään kohta, josta ilmaputki läpäisee
katon.

Erikoismuotoiltu jakkara lapsille tai
lyhyemmille käyttäjille.

Korvausilmaventtiili
Cinderella Classic / Gas

Poistoilmaputken
puhdistusharja

4 x putki

Ilmanvaihdon asennuspaketti

Huoltopakkaus

Paketti sisältää putket ja asennuskiristimet täydennyksenä käymälän mukana tuleville
varusteille.

Tuhkalaatikon
pesuharja

160 mm ventiili Cinderellan vaatimalle
korvausilmalle.

Nuohoussetti

Suppilo katalysaattorin
huuhteluun

Huoltopakkaus Cinderella-polttokäymälän helppoon puhdistukseen ja
kunnossapitoon. Sisältö: Nuohoussetti, tuhkalaatikon pesuharja, poistoilmaputken
puhdistusharja, suppilo katalysaattorin huuhteluun. Sisältää kaiken, mitä
Cinderella-polttokäymälän suositeltuun vuosittaiseen kunnossapitoon tarvitaan.

3 x kiristimet

Ilmanvaihdon asennuspaketti katon läpiviennillä
Paketti sisältää putket, asennuskiristimet ja katon läpiviennin täydennyksenä käymälän
mukana tuleville varusteille.
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4 x putki

Katon
läpivientikumi

Tuhka-astia pyöreä
(Ennen 2006)

Tuhka-astia litteä
(Jälkeen 2006)
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Lue lisää Cinderellasta ja löydä lähin jälleenmyyjäsi
osoitteesta www.cinderellaeco.com

Prototyyppi.
Cinderella Eco Groupin
liikuteltava
kokonaisratkaisu
jokaisen tarpeisiin.

Polttokäymäläratkaisumme vaeltajille.
Cinderellan testaaminen vuoriturismin alalla.

CINDERELLA-POLTTOKÄYMÄLÄT
SOPIVAT USEIDEN ERI ALOJEN
TARPEISIIN

POLTTOKÄYMÄLÄT TEOLLISUUDEN
JA TERVEYDENHUOLLON TARPEISIIN
Useilla eri aloilla ympäri maailman on huomattu Cinderella-polttokäymälöiden soveltuvuus

Laivat

Työmaaparakit

Nosturit

myös ammattikäyttöön. Tarjoammekin ratkaisuja muun muassa kalateollisuudelle
(kalanviljelylaitoksille Norjassa ja Skotlannissa), nostokurkien valmistajille, rautatieyhtiöille
sekä kaivos- ja rakennusteollisuudelle. Toimitamme Cinderella-polttokäymälöitä myös
hätäapujärjestöille kenttätyöntekijöiden tarpeisiin.

Asuntovaunut
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Junat
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Jälleenmyyjä:

When nature calls
Lue lisää Cinderellasta ja löydä
lähin jälleenmyyjäsi osoitteesta
www.cinderellaeco.com

Cinderella Eco Group
Pääkonttori
Sjøvikvegen 67
NO-6475 Midsund, Norja
Puhelin: +47 77 71 15 00
post@cinderellaeco.no

Cinderella
Eco Production
Valmistus / Huolto
Hovedveien 34
NO-9062 Furuflaten, Norja
Puhelin: +47 77 71 15 00
post@cinderellaeco.no

Maahantuoja
Suomessa:
Biolan Oy
Lauttakyläntie 570,
27510 Eura, Finland
Puhelin: +358 2 5491 666
myynti@biolan.fi

