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Cinderellas förbränningstoaletter

håller världsklass och kräver

varken vatten eller avloppsanslutning.

Toaletterna är luktfria och miljövänliga

samt kräver ingen avfallshantering,

endast lite aska är det som återstår

av ditt besök.

When nature calls
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CINDERELLA ECO GROUP 
Cinderella Eco Group är ett familjeägt företag med 

bas i det vackra Midsund utanför Molde i Norge. 

I mer än 20 år har vi tillverkat förbränningstoaletten 

Cinderella, en vattenlös ekologisk lösning för hantering 

av toalettavfall.

Fram till 2012 fanns Cinderella förbränningstoaletter 

endast tillgängliga i Skandinavien och de användes 

framförallt i privata fritidsbostäder. I dag levererar 

vi även internationellt och till andra marknader, t.ex. 

lantbrukare, fiskodlingsindustrin, krantillverkare samt 

järnvägs-, gruv- och byggsektorn.

Vår toalettmodell Cinderella Travel, tidigare känd som 

Motion, är en innovativ lösning för rörliga enheter som 

t.ex. husbåtar, husvagnar och husbilar. I detta rörliga 

segment regleras avfallshanteringen av bestämmelser 

som medför utmaningar för brukarna eftersom det 

krävs en noggrann planering av tömningar för att följa 

lagar och regler vad gäller latrinhantering. 

Vi på Cinderella Eco Group tror på utveckling och  

innovativ design och vi har ett stort miljö- och  

hållbarhetsengagemang. Toalettlösningar som inte 

kräver vatten och avlopp kan bidra till att lösa 

allvarliga hälso- och miljöproblem runtom i världen. 

Med hjälp av modern teknik och engagerad personal 

arbetar vi för att utveckla toalettsystem av högsta 

klass, för både våra kunder och för att bidra positivt 

globalt.

Cinderella, det naturliga förstahandsvalet för den 

som ställer höga krav på kvalitet och funktionalitet.

CERTIFIERINGAR OCH GODKÄNNANDEN 
Cinderella förbränningstoaletter är tillverkade av 

högkvalitativa material för att de ska hålla en hög 

standard och vara pålitliga.  Våra toaletter har varit 

förebilden för förbränningstoaletter i över 20 år och vi 

arbetar aktivt för att förbränningstekniken, som är en 

miljövänlig och vattenlös totallösning för avfallshante-

ring, ska uppmärksammas globalt.  Cinderella förbrän-

ningstoaletter uppfyller både nationella och interna-

tionella krav och bestämmelser och vi samarbetar med 

ett antal ackrediterade företag så att våra kunder ska 

kunna känna sig trygga med att säkerheten och  

kvaliteten alltid upprätthålls. Efter noggranna analyser 

har Cinderella Eco Group valt ut de organisationer som 

vi anser har den bästa specialkunskapen, erfarenheten 

och trovärdigheten.
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VÅRT ENGAGEMANG 
FÖR MILJÖ OCH 

SAMHÄLLE

Cinderella Eco Group tillhandahåller miljövänliga 

totallösningar för hantering av toalettavfall. 

I dag råder det ofta brist på vatten i tätbefolkade 

områden och på grund av dåliga sanitära förhållan-

den utsätts då människor för hälsorisker. Vi anser 

att Cinderellas förbränningstoaletter då kan vara 

ett miljövänligt alternativ.

I FN:s hållbarhetsmål finns tydliga riktlinjer för hälsa, 

vattenförsörjning och sanitet. Målen belyser även 

innovation, ansvarsfull konsumtion, sysselsättning 

och bevarandet av livet på vår planet. Genom vårt 

företags sociala ansvar för North South Partnership 

Aid är vi engagerade i att bidra till framtiden för 

föräldralösa och utsatta barn i Kenya och Etiopien. 

Vi donerar våra vattenfria toaletter till barnbyar som 

behöver säker sanitet och en toalettlösning som 

bidrar till att de dyrbara vattenresurserna används 

uteslutande för hygien, dryck och jordbruk.

Vårt mål är att tillhandahålla lösningar som skapar 

bra förutsättningar för miljön, tillväxten och en lång-

siktig ekonomisk hållbarhet.

I och med att vi utvecklar miljövänliga avfallslös-

ningar som inte kräver vatten, och som kan anpassas 

efter olika behov, uppfyller vi många av FN:s håll-

barhetsmål. Till vår förbränningsteknik används 

el eller gas som energikälla och resultatet av 

processen är en bakteriefri aska som kan slängas 

med vanligt hushållsavfall. 

Detta gör att vi begränsar vårt ekologiska fotavtryck.
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Till en förbränningstoalett behövs inget vatten.  

Avfallet förbränns i hög temperatur och kvar blir en 

minimal mängd aska, som efter att fyra personer använt 

toaletten en vecka ryms i en tekopp. Avfallet förbränns 

i en sluten och säker förbränningskammare och de gift-

fria gaserna från förbränningsprocessen leds ut genom 

ett separat rör.

Förbränningstoaletten är en totallösning, vilket innebär 

att allt avfall blir omhändertaget. Det behövs ingen 

ytterligare bearbetning eller besvärliga tömningar, vilket 

andra toalettsystem kräver. Lösningen är luktfri och 

hygienisk. Den bakteriefria askan är fri från smittämnen 

och kan tömmas i hushållssoporna.

En förbränningstoalett är ett populärt alternativ eftersom 

den varken behöver vatten eller en kostsam avlopps- 

anslutning. En förbränningstoalett ger nästan samma 

komfort som en vanlig vattentoalett, men man slipper 

dyra investeringar i avloppssystem.

Cinderella förbränningstoaletter är marknadsledande i 

Europa och har tillverkats sedan 1999. Alla våra toaletter 

tillverkas i Norge och håller högsta kvalitet och standard. 

En trygghet för våra kunder är att våra produkter är 

certifierade och godkända enligt de regler som gäller i 

de länder där vi är verksamma.

FÖRDELAR MED FÖRBRÄNNINGSTOALETT

VAD ÄR EN FÖRBRÄNNINGSTOALETT?

Endast aska som slutprodukt

Barnsäker

Hög kapacitet Tar liten plats

Behöver inte frostsäkras

Modeller för el eller gas

Ingen lukt

Behöver inte vatten- eller  
avloppsanslutning

För hus, stuga, husbil och  
husvagn

SÅ ANVÄNDER DU EN FÖRBRÄNNINGSTOALETT

Öppna både lock och 
sittring. Fläkten startar 
automatiskt.

Sätt en påse i skålen. Kom ihåg 
att använda en ny påse vid 
varje besök.

Fäll ner sittringen. 
Toaletten är nu färdig att 
använda.

Om mängden avfall är liten hälls 
en kopp vatten i påsen så att den 
lättare faller ned.

Stäng locket. 
Tryck på startknappen. 
När den gula lampan tänds 
startar förbränningen.  
Toaletten är nu klar att  
användas igen.
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SÅ ANVÄNDER DU EN FÖRBRÄNNINGSTOALETT

Lär dig mer om våra 
produkter

HItta din närmaste 
återförsäljare

Service/support

Recentioner
från kunder

Manualer för 
nedladdning

Registrera din
produkt (My Cinderella)

Se videos

My Cinderella (min sida) 
med info, tips och råd

CINDERELLA PÅ 
WEBBEN

www.cinderellaeco.com

CINDERELLA WEBBSHOP
På vår webbplattform kan du, förutom att få
information, även köpa tillbehör m.m. till din 
Cinderella förbränningstoalett. Praktiskt och enkelt!

REGISTRERA DIN PRODUKT
Registrera din Cinderella förbränningstoalett för enkel 
kommunikation med oss och få tillgång till relevant 
information om din toalett via ”My Cinderella”.
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Med denna förbränningstoalett får du ett betydligt 
bättre inomhusklimat jämfört med traditionella 
förbränningstaoletter. 

Tack vare det slutna till- och frånluftsystemet får du en nästan 
lika bekväm toalettupplevelse som på en vattentoalett. 
Comfort är baserad på Cinderella Classic som sålts till kunder 
i Norden i över 20 år. Toaletten behöver inget vatten eller 
avlopp utan ALLT toalettavfall förbränns i hög temperatur och 
kvar blir en minimal mängd aska. Cinderella Comforts slutna 
luftsystem, där friskluft till förbränningen tillförs via ett separat 
luftrör, gör att eventuella konflikter med andra luftkrävande 
installationer så som frånluftsfläktar i badrum, köksfläktar, 
kaminer och vedugnar uteblir.

Cinderella Comfort är vår mest populära, effektiva,
miljövänliga och bäst säljande förbränningstoalett!

Vår bäst säljande och mest populära 
förbränningstoalett

Det naturliga valet för stugor, fritids- och attefallshus

12
Kapacitet: 12 personer i ett hushåll/dygn, 4 personer/timme

Energikälla: ström, 220 V, 10 A

Cinderella

Comfort
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38.990:-
Rek. pris

Frakt till ÅF ingår

Comfort

•  Informationsdisplay (LCD)

•  Bra inomhusklimat tack vare det  
 slutna luftsystemet

• Scandinavisk design 

• Behöver inte stå i uppvärmt  
 utrymme

•  Effektiv förbränning i och med det  
 inbyggda SENSE-systemet vilket
  optimerar förbränningen

•  Hög kvalitet

•  Hög kapacitet

•  Inget vatten eller avlopp

•  En komplett toalettlösning

• Ingen lukt

•  Barnsäker

•  Ljudnivå 56 dB

•  Driftsäker

• 3 års garanti

EGENSKAPER COMFORT
TEKNISKA 
SPECIFIKATIONER

Vikt: 34 kg

Höjd: 600 mm

Sitthöjd: 540 mm

Bredd: 390 mm

Djup: 590 mm

Kapacitet:
Upp till 12 personer i ett 
hushåll/dygn eller 
4 - 5 personer/tim.

Till- och frånluftsrör: 
110 mm grå avloppsrör

Effekt värmeslinga: 
2000 W

Energiförbrukning vid 
förbränning: 
0,8 - 2 kWh

Strömkrav: 
220 - 240 V. 10A

Mer information finns på vår hemsida cinderellaeco.com

FÖRPACKNINGEN INNEHÅLLER

Toalett Användar-
 anvisning

Installations-
anvisning

500 st  
toalettpåsar Stormkåpa 2 st anslutningsrör  T-rör

Cinderella Classic  

Cinderella Classic User Manual 
Languages/Langues: English, Français

Model Classic NA/Modèle Classic NA

Languages/Langues: English, Français

Cinderella Classic

Cinderella Classic Installation Manual 
Manuel d’installation de la Cinderella Classic

Model Classic NA/Modèle Classic NA
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•  Hög kapacitet

•  Inget vatten eller avlopp

•  En komplett toalettlösning

• Ingen lukt

•  Barnsäker

•  Ljudnivå 56 dB

•  Driftsäker

• 3 års garanti

INFORMATIONSDISPLAY 

Cinderella Comfort levereras med en informations-
display (LCD) som visar status och allmänna drifts-

meddelanden. Displayen visar i klartext när det t.ex.  
är dags att tömma askskålen och den avger även 
ljud- och ljussignaler. Informationen i displayen 

finns på sju olika språk.

SLUTET LUFTSYSTEM
Cinderella Comfort har ett slutet luftsystem som  

minimerar kallraset som kan uppstå. Det nya 
systemet med styrd till- och frånluft säkerställer en 

effektiv förbränning och energiförbrukning. 
Cinderella Comfort är CE-märkt och godkänd av 

SEMKO, UL, NSF.

Luft ut

Luft in

FÖR INSTALLATION OCH UNDERHÅLL FINNS

INSTALLATION CINDERELLA COMFORT
Att installera din Cinderella korrekt är mycket viktigt för att få en effektiv och 

långvarig funktion av din förbränningstoalett. 

En Cinderella förbränniningstoalett har en lång livscykel. Det är därför mycket viktigt att följa  

installationsanvisningen då en korrekt installation skapar rätt förutsättningar för optimal till- och från- 

luft med effektiv förbränning som följd. Det gör även att slitaget på toalettens delar minskar. 

Min. 
60 cm

Min. 
60 cm

Min. 
60 cm

Min. 
60 cm

Maxlängd på frånluftsrör: 4,5 mMaxlängd på frånluftsrör: 5,5 m Maxlängd på frånluftsrör: 5,5 mMaxlängd på frånluftsrör: 5,5 m

Tilluft Tilluft

Tilluft

Tilluft
Vinkel 30°
(max 45°)

Frånluft

På vår YouTube-kanal 
CINDERELLA SVERIGE

hittar du enkla och
nyttiga installations- 

videos

2 st anslutningsrör  T-rör Regnhatt

Installationssats
4 st frånluftsrör à 1 meter och  
3 st väggfästen.

Art.nr. 100 855     1.599:-

Underhålls-kit
Alla delar du behöver för att underhålla
och backskölja din Cinderella.
Art.nr. 500 072   899:-

Frånluft Frånluft Frånluft
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Cinderellas marknadsledande förbränningstoaletter
tillverkas i Norge och har funnits på marknaden
sedan patenetet togs 1997. Toaletterna är kända för
sin höga kvalitet och stora kapacitet.

Man kan relativt enkelt montera lösningen själv, utan
fördyrande installation. Classic är SEMKO- och UL-godkänd 
samt CE-märkt. Den nordiska topografin
bjuder på många utmaningar gällande toalettlösningar för 
stugor och fritidshus. Många förknippar detta med höga 
kostnader och krångliga regelverk.

Vatten och avlopp blir för många bara en dröm, men
med en Cinderella går det att få nästan samma
toalettkomfort i stugan som hemma, utan höga
kostnader för dragning av vatten och avlopp.

Vår genom tiderna mest sålda 
förbränningstoalett

Lämplig för stugor, fritidshus, båthus och uthus

12
Kapacitet: 12 personer i ett hushåll/dygn, 4 personer/timme

Energikälla: ström, 220 V, 10 A

Cinderella

Classic
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• Scandinavisk design 

• Behöver inte stå i uppvärmt  
 utrymme

•  Effektiv förbränning i och med det  
 inbyggda SENSE-systemet vilket
  optimerar förbränningen

•  Hög kvalitet och kapacitet

•  Driftsäker

•  Inget vatten eller avlopp

•  En komplett toalettlösning

• Ingen lukt

•  Barnsäker

•  Ljudnivå 56 dB

• 3 års garanti

EGENSKAPER CLASSIC
TEKNISKA 
SPECIFIKATIONER

Vikt: 34 kg

Höjd: 600 mm

Sitthöjd: 540 mm

Bredd: 390 mm

Djup: 590 mm

Kapacitet:
Upp till 12 personer i ett 
hushåll/dygn eller 
4 - 5 personer/tim.

Frånluftsrör: 
110 mm grå avloppsrör

Effekt värmeslinga: 
2000 W

Energiförbrukning vid 
förbränning: 
0,8 - 2 kWh

Strömkrav: 
220 - 240 V. 10A

Mer information finns på vår hemsida cinderellaeco.com

FÖRPACKNINGEN INNEHÅLLER

Toalett Installations-
anvisning

500 st  
toalettpåsar 1 st anslutningsrör  T-rörTilluftsventil

Cinderella Classic  

Cinderella Classic User Manual 
Languages/Langues: English, Français

Model Classic NA/Modèle Classic NA

Languages/Langues: English, Français

Cinderella Classic

Cinderella Classic Installation Manual 
Manuel d’installation de la Cinderella Classic

Model Classic NA/Modèle Classic NA

34.990:-
Rek. pris

Frakt till ÅF ingår

Classic

Användar-
 anvisning
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•  Inget vatten eller avlopp

•  En komplett toalettlösning

• Ingen lukt

•  Barnsäker

•  Ljudnivå 56 dB

• 3 års garanti

KONTROLLPANEL 

Cinderella Classic levereras med en enkel  
kontrollpanel som med ljus- och ljudsignaler  

kommunicerar med dig, t.ex. att förbränning pågår 
eller när den önskar bli tömd.

VÅRA KUNDER SÄGER
”Har ägnat semestern åt att installera en ny toalett 
och valet föll på Cinderella. Är jättenöjd!! Efter att 
ha brottats med lukt- och tömningsproblem i över 
30 år var det en otrolig känsla att slippa det! Nu 
är rummet så fint att man kan umgås där, var det 
någon av gästerna som sa ...”

FÖR INSTALLATION OCH UNDERHÅLL FINNS

INSTALLATION CINDERELLA CLASSIC
Att installera din Cinderella korrekt är mycket viktigt för att få en effektiv och 

långvarig funktion av din förbränningstoalett. 

En Cinderella förbränniningstoalett har en lång livscykel. Det är därför mycket viktigt att följa  

installationsanvisningen då en korrekt installation skapar rätt förutsättningar för optimal till- och från- 

luft med effektiv förbränning som följd. Det gör även att slitaget på toalettens delar minskar. 

På vår YouTube-kanal 
CINDERELLA SVERIGE

hittar du enkla och
nyttiga installations- 

videos

1 st anslutningsrör  T-rör Regnhatt

Installationssats
4 st frånluftsrör à 1 meter och  
3 st väggfästen.

Art.nr. 100 855     1.599:-

Underhålls-kit
Alla delar du behöver för att underhålla
och backskölja din Cinderella.
Art.nr. 500 072   899:-

Frånluft Frånluft

BEN                   MAY.14.12

JOANN               MAY.14.12

JIMMY                MAY.14.12

 NOTE:        COLOR / SPEC.NO.

OVERLAY ARTWORK

A-0649-0001-000B B
1       1

Cinderella Classic

B Graphic Change 2012.05.09

 Transparent White Led Windows.

Black by sample(PT-PE02)

Green by sample(PT-3429)

WHITE

Maxlängd på frånluftsrör: 5,5 m Maxlängd på frånluftsrör: 5,5 m Maxlängd på frånluftsrör: 4,5 m

Tilluft Tilluft Tilluft

Vinkel 30°
(max 45°)

FrånluftFrånluft

Min. 
60 cm

Min. 
60 cm

Min. 
60 cm

Frånluft
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Cinderella Gas är en gasoldriven förbränningstoalett som 
förbränner avfallet i hög temperatur till en minimal mängd 
aska.

Cinderella Gas baserar sig på Cinderella Classic, men använder 
gasol (propan) som energikälla. Detta innebär 
att Cinderella Gas kan användas överallt där tillgången till 220-
240 V-ström är begränsad eller obefintlig. Toaletten kräver ett 
fritidsbatteri eller liknande om 12 V DC för att elektroniken ska 
kunna styras. Batteri ingår ej.

Gasoldriven förbränningstoalett där 
elektricitet saknas

Lämplig för stugor, fritidshus, båthus och uthus

10
Kapacitet: 10 personer i ett hushåll/dygn, 3 - 4 personer/timme

Energikälla: propan/gasol

Cinderella

Gas
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• Scandinavisk design 

• Behöver inte stå i uppvärmt  
 utrymme

•  Effektiv förbränning i och med det  
 inbyggda SENSE-systemet vilket
  optimerar förbränningen

•  Hög kvalitet och kapacitet

•  Driftsäker

•  Inget vatten eller avlopp

•  En komplett toalettlösning

• Ingen lukt

•  Barnsäker

•  Ljudnivå 56 dB

• 3 års garanti

EGENSKAPER GAS

TEKNISKA 
SPECIFIKATIONER

Vikt: 34 kg

Höjd: 600 mm

Sitthöjd: 540 mm

Bredd: 390 mm

Djup: 590 mm

Kapacitet:
Upp till 10 personer i ett 
hushåll/dygn eller 
4 - 5 personer/tim.

Frånluftsrör: 
110 mm grå avloppsrör

Effekt vid förbränning: 
2400 W

Energiförbrukning vid 
förbränning: 
Ca 180 g gasol/besök

Strömkrav: 
12V DC 11-14,4 V, 4 Amp

Strömförbrukning i 
viloläge: 0,005 Amp

Strömförbrukning 
under förbränning: 
1,3 Amp

Mer information finns på vår hemsida cinderellaeco.com

FÖRPACKNINGEN INNEHÅLLER

Toalett Installations-
anvisning

500 st  
toalettpåsar Anslutningsrör  T-rörTilluftsventil

Cinderella Classic  

Cinderella Classic User Manual 
Languages/Langues: English, Français

Model Classic NA/Modèle Classic NA

Languages/Langues: English, Français

Cinderella Classic

Cinderella Classic Installation Manual 
Manuel d’installation de la Cinderella Classic

Model Classic NA/Modèle Classic NA

39.990:-
Rek. pris

Frakt till ÅF ingår

Gas

Användar-
 anvisning
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•  Inget vatten eller avlopp

•  En komplett toalettlösning

• Ingen lukt

•  Barnsäker

•  Ljudnivå 56 dB

• 3 års garanti

INFORMATIONSDISPLAY 

Cinderella Gas levereras med en informations-
display (LCD) som visar status och allmänna drifts-

meddelanden. Displayen visar i klartext när det t.ex.  
är dags att tömma askskålen och den avger även 
ljud- och ljussignaler. Informationen i displayen 

finns på sju olika språk.

CINDERELLA GAS KRÄVER 
INGEN STARKSTRÖM

Ingen ström (220 - 240 V), endast gasol och 12 V 
styrström krävs för att Cinderella Gas ska fungera.

FÖR INSTALLATION OCH UNDERHÅLL FINNS

INSTALLATION CINDERELLA GAS
Att installera din Cinderella korrekt är mycket viktigt för att få en effektiv och 

långvarig funktion av din förbränningstoalett. 

En Cinderella förbränniningstoalett har en lång livscykel. Det är därför mycket viktigt att följa  

installationsanvisningen då en korrekt installation skapar rätt förutsättningar för optimal till- och från- 

luft med effektiv förbränning som följd. Det gör även att slitaget på toalettens delar minskar. 

På vår YouTube-kanal 
CINDERELLA SVERIGE

hittar du enkla och
nyttiga installations- 

videos

Anslutningsrör  T-rör Regnhatt

Installationssats
4 st frånluftsrör à 1 meter och  
3 st väggfästen.

Art.nr. 100 855     1.599:-

Underhålls-kit
Alla delar du behöver för att underhålla
och backskölja din Cinderella.
Art.nr. 500 072   899:-

Frånluft Frånluft

Maxlängd på frånluftsrör: 4 m Maxlängd på frånluftsrör: 4 m

Tilluft Tilluft

FrånluftFrånluft

Min. 
60 cm

Min. 
60 cm

Gasslang och 
regulator
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Cinderella Urinal är en vattenfri toalettlösning
för ENBART urinering som passar bra som avlastnings-
toalett till Cinderella förbränningstoaletter. 

Urinen leds ut till lämplig plats, t.ex. en ejektortank, helt 
utan vatten. Cinderella Urinal är även utrustad med ett 
luktspärrsmembran som förhindrar dålig lukt i rummet. 
Cinderella Urinal placeras på önskad plats och urinen leds ut 
via ett 50 mm avloppsrör (medföljer ej) via väggen eller golvet.

Urinal är ett bra kompliment till våra förbränningstoaletter 
i stugor och fritidshus.

Unisex modell

Inget vatten behövs

En luktfri toalettlösning som 
inte behöver vatten!

Cinderella

Urinal
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• Vattenfri

• Hygienisk

• Unisex modell

• Frostsäker

• Membranlösning - inget bruk av spärrvätska behövs

• Norskproducerad - hög kvalitet

• Snygg design - anpassad som kompliment för
Cinderella förbränningstoaletter

• Enkel att montera

• 3 års garanti

EGENSKAPER URINAL

Urinal Installations- 
manual

Luktspärr 
med sil

Styrverktyg Rörböj 
med muff

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

CINDERELLA URINAL

1 x

1 x

1 x 1 x1 x

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

BOX CONTENTS

1 x

1 x

1 x 1 x1 x

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

BOX CONTENTS

DETTA FÖLJER MED CINDERELLA URINAL

TEKNISKA 
SPECIFIKATIONER

Vikt: 6 kg

Höjd: 460 mm 

Sitthöjd: 420 mm 

Bredd: 340 mm 

Djup: 500 mm 

Avloppsrör: 50 mm

Centrum avloppsrör 
från golv: 72 mm

Mer information finns på vår hemsida cinderellaeco.com

5.990:-
Rek. pris

Frakt till ÅF ingår

Urinal
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LUKTSPÄRR
Cinderella Urinal är utrustad
med ett membran som håller 

dålig lukt borta. 

RENHÅLLNING/UNDERHÅLL
Urinalen rengörs som en vanlig toalett, men 

rekommendationen är att inte använda kemikalier, 
endast vatten eller biologisk grönsåpa. Polera gärna 

toalettskålen med bil-/båtvax (utan slipmedel) för att bevara 
ytans fina finish och undvika att partiklar fastnar.

Installera urinalen på önskad plats. Avloppsröret (50 mm) 
för urinen kan antingen ledas ut genom väggen eller golvet. 
Observera att avståndet mellan toalett och bakre vägg blir 
20 cm vid golvgenomföring. Avloppsröret leds ut till lämplig 
plats, t.ex. uppsamlings- eller ejektortank. Urinalen fästs i 
underlaget med skruvar (medföljer ej) eller med silikon. När 
Cinderella Urinal monterats och avloppsröret anslutits är 
den redo att tas i bruk.

INSTALLATION URINAL
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Cinderella Travel, tidigare känd som Motion, representerar 
ett helt nytt sätt att tänka gällande latrinhantering för 
husbilar, husvagnar eller husbåtar. Med Cinderella Travel 
är det hygieniskt, miljövänligt och enkelt att bli av med 
ditt toalettavfall, oavsett om du är på resande fot eller på 
en permanent plats. Toaletten är tillverkad i Norge och 
känd för sin höga kvalitet och kapacitet. Förbränningen är 
miljövänlig och utan förorenande utsläpp

Cinderella Travel förbränner både urin och fekalier vid 
hög temperatur till en liten mängd aska, cirka en tekopp 
för fyra personer efter en veckas användning. Cinderella 
är en totallösning för avfall, det innebär att resterna från 
toalettbesöken inte behöver transporteras vidare, vilket 
andra toalettsystem kräver. Cinderella Travel lanserades på 
marknaden 2013 och är en vidareutveckling av de populära 
Cinderella toaletterna som har varit tillgängliga på marknaden 
sedan 1999. Cinderella Travel kräver ingen 220 - 240 V 
strömförsörjning för att fungera, den använder endast gasol 
(propan) och 12 V styrström.

Husvagnar

Husbilar och 
expeditionsfordon

Husbåtar

6 Kapacitet: 
6 personer/dygn 
2 - 3 personer/timme

Energikälla: 
propan/gasol 

Anpassad för husvagnar, husbilar
samt husbåtar

Cinderella

Travel
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• Kan ersätta de flesta traditionella   
 toalettlösningar för husbil/husvagn

• Behöver inte frostsäkras

• Använder inget vatten

• Ingen tank, allt töms från insidan

• Liten avfallshantering, endast en   
 liten mängd ren aska som töms 
 cirka 1 gång i veckan

• Miljövänlig lösning

• Användarvänlig och barnsäker

• Skandinavisk design

• Bra inomhusklimat, ingen lukt

• DBI godkänd, CE-märkt

• Hög kapacitet, ca 70  
 toalettbesök innan tömning

• Driftsäker i alla temperaturer

• Servicenätverk i hela Europa

• 3 års garanti

EGENSKAPER TRAVEL

Toalett Användar- och 
installationsmanual

500 st
toalettpåsar

Förankringsram Regnhatt

CINDERELLA MOTION

English, Norsk, Svenska, Suomi, Deutsch, Français, Español

Cinderella Motion Installation Manual

CINDERELLA MOTION

English, Norsk, Svenska, Suomi, Deutsch, Français, Español

Cinderella Motion Owner’s Manual

Takgenomföring

DETTA FÖLJER MED CINDERELLA TRAVEL (FD. MOTION)

Vikt: 20 kg

Höjd: 540 mm

Sitthöjd: 490 mm

Bredd: 390 mm

Djup: 590 mm

Kapacitet:
Upp till 6 personer

Strömförbrukning i 
standby: 0,005 Amp

Strömförbrukning 
under förbränning: 
1,3 Amp

Gasolförbrukning: Ca 
180 g/förbränning

Frånluftsfläkt: 12V DC

Gasol/Propan  
(30mBar tryck)

Strömtillförsel: 12V 
DC/4 Amp (11-14,4V)

Förbränningseffekt: 
2400 W

Godkänd:  
DBI, CE-märkt

TEKNISKA 
SPECIFIKATIONER

Mer information finns på vår hemsida cinderellaeco.com

41.490:-
Rek. pris

Frakt till ÅF ingår

Travel
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CINDERELLA TRAVEL-PÅSAR
Den vattentäta påsen är viktig att använda 

för att hålla toaletten ren och hygienisk. 
Påsen ska användas vid alla besök.

Pris: 539:- för 500 st

Förlängningsrör 
frånluft

Kontrollpanel Monterings- 
skruvar

INSTALLATION CINDERELLA TRAVEL

Fabriksmonterad
Cinderella Travel är en kvalitativ produkt med 
hög driftssäkerhet, vilket innebär höga krav på 
installtionen. I de flesta fall görs installa-
tionen direkt på fabriken efter att kunden valt 
en Cinderella som tillval. Vi arbetar både med 
stora och små tillverkare och listan över 
leverantörer expanderar ständigt. 

Eftermontering
Travel kan eftermonteras i begagnade hus-
vagnar och husbilar samt husbåtar. En vanligt 
förekommande installation är att du plockar 
bort den gamla toalettlösningen och drar fram 
gasol samt 12 V efter att man säkerställt att 
den får plats. På vår hemsida kan du hitta 
återförsäljare som gör eftermontering. 

PRAKTISK LYFTMEKANISM
Cinderella Travel är utrustad med en lyftmekanism 

som lyfter det yttre skalet i ett enkelt handgrepp 
vilket gör tömningen väldigt enkel. 

Installtionspaket

• Frånluftsslang

• Isoleringsstrumpa• 

•  Slangklämmor

• Tilluftskoppling

• Tilluftsslang 80 mm

Rek. pris: 3.390:-

FÖR INSTALLATION REKOMMENDERAS
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TågArbetsvagnar

LyftkranarFartyg Arbetsbaracker

CINDERELLA FÖRBRÄNNINGSTOALETTER 
FINNS I MÅNGA OLIKA INDUSTRISEGMENT

Förbränningstoalett på din vandring! 
Fält-test av offentlig toalett.
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FÖRBRÄNNINGSTOALETTER FÖR INDUSTRI- 
OCH HÄLSOSEKTORN

Prototyp 
Portabel toalettlösning från 

Cinderella Eco Group.

Scanna koden och läs 
mer om förbrännings-

toaletter till industri 
och hälsosektorn

Toalettsystemet är den perfekta toalett-
lösningen för industri, hälso- och 
byggsektorn (baracker, kontorsvagnar, 
lyftkranar), utfodringsplattformar 
(fiskeindustrin) och andra platser där vatten, 
elektricitet och avlopp är en utmaning.

Toaletten är mycket enkel att montera  
och finns i versioner som drivs av antingen 
el eller gasol. Cinderella förbrännings-
toaletter är enkla att flytta och klarar utan 
problem både kyla och värme.
Cinderella, when nature calls.
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Installationssats
4 st frånluftsrör à 1 meter och  
3 st väggfästen.

Art.nr. 100 855  1.599:-

Papperspåsar Cinderella
Speciellt utvecklade för Cinderella
förbränningstoalett. 500 st/förp.

Art.nr. 100 820  529:-

Papperspåsar Travel
Speciellt framtagna för Cinderella
Travel 500 st/förp.

Art.nr.100 702  539:-

Insats askskål
En extra insats underlättar vid 
tömning/rengöring.

Art.nr. 100 014  995:-

Påshållare metall 
I metallhållaren placeras hela 
påsförpackningen i hållaren.

Art.nr. 100 316 Metall 379:-

Påshållare plast
I plasthållaren viks papperspåsarna i 
buntar om 50 st och sätts i hållaren.

Art.nr. 100 443 Plast  369:-

TILLBEHÖR
till din Cinderella förbränningstoalett

ALLA PRISER ÄR REKOMMENDERADE KONSUMENTPRISER INKLUSIVE MOMS.
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Gummistos
Rörgenomföring genom papptak.
Monteras med asfaltsklister. Levereras 
med rostfri slangklämma.

Art.nr. 900 030  469:-

Underhålls-kit
Alla delar du behöver för att underhålla
och backskölja din Cinderella.

Art.nr. 500 072  899:-

Aluminiumstos
Rörgenomföring genom tegel- eller 
betongpannor. Levereras med rostfri 
slangklämma.

Art.nr. 900 031  659:-

Ventil tilluft
För ventilation till toalettutrymme då 
tillluften inte ansluts (Classic/Gas).

 
Art.nr. 500 104  599:-

Väggfäste
Anpassad för 110 mm rör. För fast-
sättning av rör på vägg eller fasad. 

 
Art.nr. 900 022  169:-

Extra borsthuvud
Extra  borsthuvud till din
rengöringsborste.

 
Art.nr. 900 026  59:-

Fotpall
Stilren och specialdesignad pall med 
halkskydd.

 
Art.nr. 100 737  499:-

Borste för rengöring av askskål
Högkvalitativ borste med extra hård borst 
för rengöring av askskål till Cinderella.

Art.nr. 900 025  119:-   

Täckring
För att göra en snygg genomföring 
av till- och frånluft.

Art.nr. 900 039  69:-   

Solpanels-kit
Passar Cinderella Gas. Innehåller 50 W 
solpanel, konsol för montering på vägg  
eller tak, regulator och pol-skor.

Art.nr. 900 100  3.995:- 

Värmesits i EPP-plast
Enkel värmesits för de kalla årstiderna 

Art.nr. 900 091  269:- 
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Cinderella Eco Group  
Administration
Lyngjavegen 2
6475 Midsund
Tel: +47 77 71 15 00  
post@cinderellaeco.no 

Cinderella Eco Production  
Produktion
Hovedveien 34 
9062 Furuflaten 
Tel: +47 77 71 15 00  
post@cinderellaeco.no

Cinderella Eco Sverige
Distribution / Service
Box 20216
161 02 Bromma
Besöksadress:
Ranhammarsvägen 28
168 67 Bromma
Tel: +46 8 615 25 25
info@cinderellaeco.se

cinderellaeco.com

Läs mer om Cinderella  
och hitta din närmaste 

återförsäljare på

Återförsäljare:


