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Når naturen kaller, er det godt med litt sivilisasjon.

Cinderellas forbrenningstoaletter er i verdensklasse.

De krever verken vann eller avløpstilkoblinger.

De er luktfrie og miljøvennlige. Ingen avfallshåndtering,

kun litt aske som må tømmes.

Når naturen kaller
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Cinderella forbrenningstoaletter blir utformet med 

materialer av høyeste kvalitet for å imøtekomme den 

høyeste standard og driftssikkerhet.

 

Våre toaletter har definert og satt standarden for  

forbrenningstoaletter i over 25 år og vi jobber aktivt  

for å bidra til at forbrenningstoaletter blir anerkjent  

verden over som en miljøvennlig, vannfri totalløsning 

for toalettavfall.

Cinderella forbrenningstoaletter møter nasjonale og 

internasjonale regulatoriske krav og sertifiseringer og 

samarbeider med en rekke akkrediterte selskaper for 

å forsikre våre kunder om at sikkerheten og kvaliteten 

til enhver tid opprettholdes. Cinderella Eco Group har 

gjennom nøye analyser valgt de  

byråene som vi mener har den beste kompetansen  

og erfaringen for å kunne gi en pålitelig og troverdig 

godkjenning for våre kunder.

Les mer om våre sertifiseringer og godkjenninger på 

www.cinderellaeco.com. 

Cinderella Eco Group er opptatt av økologiske og verdige 

totalløsninger for håndtering av toalettavfall. I en verden 

der vannmangel og energiressurser preger områder med 

sterk urbanisering og befolkningstetthet, oppstår helse- 

utfordringer gjennom sviktende sanitærforhold. Her kan 

Cinderellas forbrenningstoaletter være et miljøvennlig 

alternativ. 

FNs bærekraftsmål gir sterke føringer innen viktige  

dimensjoner som helse, tilgang til vann og sanitærforhold, 

innovasjon og forsvarlig forbruk, likestilling, arbeidsplas-

ser og bevaring av livet på jord og i vann. Gjennom vårt 

samfunnsansvar for North South Partnership Aid, er vi 

opptatt av å bidra til foreldreløse og sårbare barns frem-

tid i Kenya og Etiopia. Vi donerer våre vannfrie toaletter 

til barnelandsbyer som trenger trygge sanitærforhold og 

en toalettløsning som bidrar til at dyrebare vannressurser 

utelukkende benyttes til hygiene, drikke og jordbruk.

Cinderella videreutvikler miljøvennlige avfallsløsninger 

som ikke krever innlagt vann og som kan tilpasses ulike 

behov. Forbrenningsteknologien anvender energikilder 

som propan eller strøm, og strømmen høstes gjerne fra 

fornybar energi som vind eller sol. Resultatet av proses-

sen er bakteriefri aske som trygt kan avhendes som ordi-

nært husholdningsavfall. Dermed bidrar vi til å begrense 

vårt økologiske fotavtrykk, uten forbruk av dyrebare 

ressurser og uten smittefarlige utslipp.

Cinderella Eco Group er et familiekonsern lokalisert i Midsund, Molde 

kommune, med dype røtter i det vakre, norske fjordlandskapet. 

Selskapet er en del av Sjøvik Group, som har drevet virksomhet i 

Sjøvika i Midsund siden 1903. Odd Kjell Sjøvik, barnebarn av Sjøvik-

gründeren og far til nåværende daglig leder i Cinderella Eco Group, 

utviklet prototypen og lanserte eventyret, først med produksjon 

i Sverige og kort tid etter fra Lyngen i Troms og Finnmark. Her 

produserer vi fortsatt og vi er i ferd med å oppføre ny fabrikk på 

nabotomten som vi åpne i kvartal 4, 2022. 

I år feirer vi 25 år siden det første Cinderella forbrenningstoalettet så dagens lys og etterspørselen etter vår 

vannfrie, økologiske totalløsning for håndtering av toalettavfall har spredt seg til alle verdens kontinenter, med  

60 % av vår produksjon til eksportmarkeder.

Frem til 2012 ble Cinderella forbrenningstoalett kun levert i Norden, hovedsakelig til fritidsmarkedet og 

hytteeiere. I dag leverer vi internasjonalt og til flere sektorer som bl.a. oppdrettsnæringen, kranprodusenter, 

jernbaneselskap, gruveindustri og bygg- og anleggsbransjen. 

Med vår modell tilpasset mobile transportenheter som kanalbåter, caravan og bobil, har vi også skapt en 

innovativ løsning for de som vil ha toalettkomfort mens de er på farten. 

I Cinderella Eco Group tror vi på nytenkning og innovativ design og vi er opptatt av bærekraft og vårt miljø. 

Toalettløsninger som ikke trenger vann og avløp kan bidra til å løse alvorlige utfordringer innen helse og miljø. 

Ved hjelp av moderne teknologi og engasjerte medarbeidere, sørger vi for å sette standarden for den optimale 

handel med førsteklasses toalettsystemer både for våre kunder og for å kunne utgjøre en forskjell globalt. 

Cinderella er det naturlige førstevalget for deg som stiller høye krav til kvalitet og funksjonalitet  

– når naturen kaller.

CINDERELLA 25 ÅR

VÅRT ENGASJEMENT FOR MILJØ OG SAMFUNN SERTIFIKATER OG GODKJENNINGER

Foto fra Midsund av 
Andreas Winter
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Lær mer om  
våre produkter

Finn din nærmeste  
forhandler

Service/support

Kundeomtaler

Manualer for  
nedlasting

Registrer ditt
produkt

Nyttige  
videoer

My Cinderella (min side) 
med tips og råd

CINDERELLA PÅ NETT
www.cinderellaeco.com

CINDERELLA NETTBUTIKK
Kjøp ditt Cinderella forbrenningstoalett og  

tilbehør i vår nettbutikk og få varene levert hjem  

til deg. Praktisk og enkelt. 

REGISTRER DITT PRODUKT
Registrer ditt Cinderella forbrenningstoalett, og bruk  

My Cinderella for enkel kommunikasjon med oss, og  

lett tilgang til relevant innhold om ditt toalett.

7

HVA ER ET FORBRENNINGSTOALETT?

SLIK BRUKER DU CINDERELLA

Kontroller at den grønne lampen på betjeningspanelet lyser for å indikere at toalettet har strømtilførsel og er klart til bruk.

Under forbrenning lyser en gul lampe konstant. Toalettet kan brukes når som helst, men ved bruk avbrytes forbrenning 
midlertidig. Forbrenningstiden kan variere etter antall besøk og mengde avfall. 

1

8

Løft toalett- 
lokket og setet.
En rød lampe 
begynner å  
blinke. Viften 
starter.

Bruk toalettet som 
vanlig. Hvis det er 
produsert lite av-
fall, kan det være 
nyttig å helle litt 
vann i skålen for å 
øke vekten. 

Plasser en  
original papir- 
pose i skålen. Bruk 
en ny pose for 
hvert besøk. 

Lukk toalett- 
lokket. 

Legg ned setet. 
Toalettet er nå 
klart til bruk. 

Trykk på ”start- 
knappen” for å slippe 
posen og innholdet ned 
i forbrenningskammeret. 
Forbrenningen starter så 
snart luken lukkes. Toalettet 
er nå klart til neste bruker. 

2

5

3

6

4

7

Forbrenningstoalettet er et vannfritt toalett der avfalls-
produktene urin og ekskrementer forbrennes ved  
høy temperatur til minimal askemengde, noe som  
resulterer i en tekopp for fire personer ved én ukes 
bruk. Forbrenningen av avfallet skjer i et lukket for-
brenningskammer, og de forurensningsfrie avgassene 
fra forbrenningen føres ut via et eget avtrekksrør. 

Forbrenningstoaletter er en total avfallsløsning, noe 
som betyr at den kvitter seg med alt avfallet. Det trans-
porteres ikke videre, slik andre toalettsystemer krever. 
Løsningen er luktfri og hygienisk. Tømming av den 
bakteriefrie asken kan skje i husholdningsavfallet.

Forbrenningstoaletter er et populært toalettalternativ 
siden en slik løsning verken krever innlagt vann eller 
kostbar avløpsløsning. Med et forbrenningstoalett er 
det mulig å oppnå tilnærmet samme toalettkomfort 
som hjemme, uten de store kostnadene knyttet til vann 
og avløp. 

Cinderella forbrenningstoaletter er markedsledende i 
Europa og har vært produsert siden 1997. Alle toalettene 
er produsert i Norge, og er kvalitetsprodukter med høy 
driftssikkerhet. Våre produkter er sertifisert og godkjent 
i henhold til gjeldende regelverk i hvert land vi har vår 
virksomhet, noe som gir trygghet til våre kunder. 
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Å installere en Cinderella er enkelt, og krever ingen  
eksterne tanker eller bruk av vann og avløp. Det må  
installeres et luftesystem for luft ut / inn, og det er  
viktig at dette gjøres i henhold til våre anbefalinger,  
for god driftssikkerhet og lang levetid.

Toalettets aller viktigste forutsetning for god funksjon er 
korrekt installasjon, og med våre originale  
installasjonspakker har du de beste forutsetninger  
for å lykkes. I 2022 lanserer vi modelltilpassede  
installasjonspakker som inneholder alt du trenger av 
komponenter og rør for en optimal installasjon*. Dette 
vil først og fremst gjøre det enkelt for deg, og bidra til at 
toalettet installeres i henhold til våre anbefalinger. 

Fra og med januar 2022 leveres toalettene kun med produktmanual og en eske originale poser. Alle nødvendige 
deler for en optimal installasjon er å finne i våre originale komplette installasjonspakker. Installasjonspakken  
består av 2 esker. 

Vi har altså pakket toalett, originale modelltilpassede komponenter og rør i 3 ulike esker - og du behøver alle 3 
for å kunne installere toalettet ditt. Les mer om våre originale komplette installasjonspakker og innholdet i disse 
under ”Tilbehør til ditt forbrenningstoalett” på side 28. 

*) Optimal installasjon er en installasjon uten ekstra bend på utluftsrøret. Har du behov for bend utover det som medfølger i installasjons- 
pakken, kan dette kjøpes i vår nettbutikk eller hos våre forhandlere. Vennligst referer til produktmanualen for alternative installasjoner for  
ditt produkt. 

Eksempelet over viser Cinderella Comfort og innholdet i en original Cinderella Comfort installasjonspakke komplett. 

NYE OG FORBEDREDE KOMPONENTER
I VÅRE ORIGINALE INSTALLASJONSPAKKER

HVA BEHØVER JEG FOR Å INSTALLERE?

OPTIMAL INSTALLASJON - 
SPESIALTILPASSET TIL DIN CINDERELLA

FORBRENNINGS-
TOALETT

1 2 3

KOMPONENTPAKKE
ORIGINAL

(Boks 1)

RØRPAKKE
ORIGINAL

(Boks 2)

Eksempelet viser installasjon av en Cinderella Comfort. 

I 2022 oppgraderer vi flere av komponentene i våre installasjons-
pakker. Våre nye, sorte rør er optimalisert for ventilasjon, de er 
UV-stabiliserte og falmer derfor ikke over tid. Pipehatten er  
viktig for optimal forbrenning, og bidrar til å holde utluftsrøret  
fritt for kvist, løv og annet rusk. Vår nye pipehatt har strøm- 
linjeformet design og leveres i sort farge som matcher  
våre nye rør. Bend med kondenskobling erstatter vårt  
tradisjonelle T-bend. Bendet er, i likhet med rørene,  
UV-stabilisert og vil ikke falme over tid. Bendet har  
i tillegg mulighet for tilkobling av kondensfelle, dette  
kan være hensiktsmessig når rørgaten monteres innvendig. 

Det er verd å merke seg at nye komponenter selges løst  
som tilbehør og fint kan erstatte eldre komponenter  
på allerede eksisterende installasjoner. 

NY,  FORBEDRET PIPEHATT
Strømlinjeformet design og bedre  

luftgjennomstrømning i røret.

UV-STABILISERTE RØR
Sort, matt farge som ikke falmer over tid.  

Optimalisert for ventilasjon.

BEND M/KONDENSTILKOBLING
Bedre luftflyt, enklere montering og rengjøring.  

Mulighet for å koble til kondensfelle (innendørs). 

KONDENSFELLE
Kondensfelle for montering på innendørs  

rørgate. Selges som tilbehør. 
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MARKEDETS MEST EFFEKTIVE OG MILJØ- 
VENNLIGE FORBRENNINGSTOALETT

Comfort
Vårt vannfrie forbrenningstoalett Cinderella Comfort er det nyeste 

konseptet innen forbrenningstoaletter til hytte og fritid fra Cinderella 

Eco Group, kjent for bærekraftig, miljøvennlig design og ytelse, uten 

forurensende utslipp. Comfort leveres med et lukket luftesystem, 

noe som skaper et bedre innemiljø og ikke påvirker temperaturen i 

rommet toalettet installeres i. Cinderella Comfort leveres også med 

LCD-display som gir driftsmeldinger og status til enhver tid.

Toalettet har fått benevnelsen “Comfort” fordi det sikrer en trygg, 

behagelig og brukervennlig opplevelse. Comfort har et lukket 

luftesystem hvor friskluft til forbrenningen tilføres via et eget 

lufterør, noe som gir en vesentlig bedre inneklima. Dette hindrer 

også eventuelle konflikter med andre luftkrevende installasjoner 

som avtrekksvifter til kjøkken, peiser eller vedovner. 

Hytter, fritidsboliger, naust og mikrohus

Kapasitet: 4 besøk i timen

Energikilde: strøm 
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LCD DISPLAY 
Cinderella Comfort leveres med informasjonsdisplay, som gir deg informasjon om status, og generelle drifts- 
meldinger. Displayet vil også gi beskjed når det er tid for å tømme askeskuffen, i tillegg til lys og lydsignaler.  
Displayet kan angis på 7 valgfrie språk.

• Brukervennlig og barnesikkert

• Støysvak

• Skandinavisk design

• LCD Display med driftsmeldinger

• Enkel installasjon, lukket luftsystem

• Behagelig inneklima, ingen lukt

• Sertifisert og godkjent iht gjeldene regelverk

• CE merket

• Driftssikkert, egner seg bra i kalde områder

LUKKET LUFTESYSTEM
Cinderella Comfort baserer seg på et lukket luftesystem. Det  
nye systemet med styrt inn- og utluft sikrer optimal forbrenning 
og energiforbruk. Cinderella Comfort er CE merket og godkjent  
av NEMKO. 

LUFT UT

LUFT INN

TEKNISKE SPESIFIKASJONER: VI  ANBEFALER I  TILLEGG:ØVRIGE EGENSKAPER COMFORT:

• Comfort forbrenningstoalett

• Produktmanual

• 100 stk originale poser

DETTE FØLGER MED COMFORT:

CINDERELLA COMFORT
Product manual

English
Norsk

Svenska
Suomi

Deutch
Français
Español

Document number: D000762
Revision number: 01
Cinderella Comfort Product Manual | 01.01.2022

CINDERELLA COMFORT

CINDERELLA COMFORT ORIGINAL 
INSTALLASJONSPAKKE KOMPLETT 
Veil. pris kr. 1.959,-
Les mer om innholdet, samt øvrig tilbehør på side 28.

Toalettets viktigste forutsetning for god funksjon er  
riktig montering. Cinderella forbrenningstoaletter er 
enkle å installere, og mange av våre kunder håndterer 
monteringen av toalettet selv. Det er viktig at man  
setter seg godt inn i våre anbefalinger for installasjon i 
manualen som følger med toalettet, og har nødvendig 
verktøy tilgjengelig for en korrekt installasjon.

INSTALLERE CINDERELLA COMFORT

HVORFOR VELGE COMFORT?

Vei l .  pr is ,  ekskl .  
instal las jonspakke

CINDERELLA COMFORT
FORBRENNINGSTOALETT

37.690,-

Komplett  toalett løsning, 
brenner alt  avfal l 

Trenger ikke vann el ler avløp

Produsert i  Norge

3 års garanti

TIPS!
På vår YouTube kanal 
Cinderella Norge finner du 

installasjonsvideoer som på en enkel 
måte tar for seg en optimal installasjon.

• Høyde: 600 mm

• Sittehøyde: 540 mm

• Bredde: 390 mm

• Dybde: 590 mm

• Vekt: 34 kg

• Kapasitet: 4 besøk i timen

• Ventilasjonskanal/rør: 110 mm utvendig

• Effekt ved forbrenning: 2000 W

• Energiforbruk pr. forbrenning: 1-2 kWh

• Strømkrav: 220-240 V. 10A
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MARKEDETS MEST  
SOLGTE FORBRENNINGSTOALETT

Classic
Markedslederen Cinderella Classic, er i likhet med alle 

forbrenningstoaletter fra Cinderella Eco Group, et vannfritt og 

miljøvennlig toalett. Cinderella Classic er produsert i Norge, og kjent 

for lang levetid, høy kvalitet, høy kapasitet og med bærekraftig, 

miljøvennlig installasjon uten forurensende utslipp. Cinderella Classic 

er vårt mest solgte forbrenningstoalett, og har vært på markedet 

siden 1997.  

Forbrenningstoalettene fra Cinderella er toaletter der både urin 

og ekskrementer forbrennes ved høy temperatur til minimal 

askemengde, ca. 1 tekopp for 4 personer ved 1 ukes bruk.  

Toalettene kan installeres i sårbare naturområder uten inngrep til 

vann og avløpssystemer. 

Hytter, fritidsboliger, naust og mikrohus

Kapasitet: 4 besøk i timen

Energikilde: strøm 
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• Brukervennlig og barnesikkert

• Tømmevarsler – gir beskjed når askeskuffen  

skal tømmes 

• Enkel installasjon, krever kun nettstrøm,  

inn- og utlufting

• Behagelig inneklima, ingen lukt

• Sertifisert og godkjent iht gjeldene regelverk. 

• CE merket

• Driftssikkert, egner seg bra i kalde områder

• Servicenettverk over hele landet

• Høyde: 600 mm

• Sittehøyde: 540 mm

• Bredde: 390 mm

• Dybde: 590 mm

• Vekt: 34 kg

• Kapasitet: 4 besøk i timen

• Ventilasjonskanal/rør: 110 mm utvendig

• Effekt ved forbrenning: 2000 W

• Energiforbruk pr. forbrenning: 1-2 kWh

• Strømkrav: 220-240 V. 10A

TEKNISKE SPESIFIKASJONER: VI  ANBEFALER I  TILLEGG:ØVRIGE EGENSKAPER CLASSIC:

• Classic forbrenningstoalett

• Produktmanual

• 100 stk originale poser

DETTE FØLGER MED CLASSIC:

CINDERELLA COMFORT
Product manual

English
Norsk

Svenska
Suomi

Deutch
Français
Español

Document number: D000762
Revision number: 01
Cinderella Comfort Product Manual | 01.01.2022

CINDERELLA CLASSIC ORIGINAL  
INSTALLASJONSPAKKE KOMPLETT 
Veil. pris kr. 1.959,-
Les mer om innholdet, samt øvrig tilbehør på side 28. 

CINDERELLA CLASSIC

Vei l .  pr is ,  ekskl .  
instal las jonspakke

CINDERELLA CLASSIC
FORBRENNINGSTOALETT

34.290,-

Komplett  toalett løsning, 
brenner alt  avfal l 

Trenger ikke vann el ler avløp

Produsert i  Norge

3 års garanti

Toalettets viktigste forutsetning for god funksjon er  
riktig montering. Cinderella forbrenningstoaletter er 
enkle å installere, og mange av våre kunder håndterer 
monteringen av toalettet selv. Det er viktig at man  
setter seg godt inn i våre anbefalinger for installasjon i 
manualen som følger med toalettet, og har nødvendig 
verktøy tilgjengelig for en korrekt installasjon.

INSTALLERE CINDERELLA CLASSIC

BETJENINGSPANEL 
Cinderella Classic leveres med et praktisk betjeningspanel. I tillegg til tømmevarsel, vil lyd- og lyssignaler gi deg 
informasjon om toalettets status. 

Til Cinderella Classic skal det installeres en innluftventil som skal sikre tilstrekkelig luft-
sirkulasjon og oksygen til forbrenningsprosessen. Denne ventilen må alltid stå åpen når 
toalettet benyttes. Dette gjør at Classic egner seg særlig godt til bad/rom som ikke er opp-
varmet, eller hytter og fritidsboliger som hovedsakelig benyttes i sommer-sesongen. 

HVORFOR VELGE CLASSIC?

TIPS!
På vår YouTube kanal 
Cinderella Norge finner du 

installasjonsvideoer som på en enkel 
måte tar for seg en optimal installasjon.
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PROPANDREVET  
FORBRENNINGSTOALETT

Freedom
Cinderella Freedom (tidligere kjent som Cinderella GAS) er et 

propandrevet, vannfritt forbrenningstoalett som forbrenner alt 

toalettavfall ved høy temperatur til minimal askemengde og er 

spesielt godt egnet for områder hvor tilgangen til 230V er begrenset 

eller fraværende. Toalettet er spesielt godt egnet til hytter uten 

nettstrøm, det krever kun 12V DC for å styre elektronikken i toalettet.

Cinderella Freedom baserer seg på den samme høye kvaliteten 

som kjennetegner Cinderella-modellene Classic og Comfort, men 

benytter propan gass som energikilde istedenfor strøm til selve 

forbrenningsprosessen. Som for alle toalettene fra Cinderella Eco 

Group, trenger ikke Cinderella Freedom verken vann eller avløp, og 

dermed unngås kostbare avløpstilkoblinger.

Hytter, fritidsboliger, naust og mikrohus

Kapasitet: 4 besøk i timen

Energikilde: propan
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• Trenger ikke 230V

• Perfekt for strømløse installasjoner

• Brukervennlig og barnesikkert

• LCD Display med driftsmeldinger

• Enkel å installere, krever kun 12V DC, gass, innluft og 

utlufting

• Behagelig inneklima, ingen lukt

• Sertifisert og godkjent iht gjeldene regelverk

• Komplett toalettløsning, brenner alt avfall

• Driftssikkert, egner seg bra i kalde områder

• Høyde: 600 mm / Sittehøyde: 540 mm

• Bredde: 390 mm

• Dybde: 590 mm

• Vekt: 34 kg

• Kapasitet: 4 besøk i timen

• Ventilasjonskanal/rør: 110 mm utvendig

• Strømforbruk i standby: 0,005 Amp

• Strømforbruk under forbrenning: 1,3 Amp

• Gassforbruk: 160-190 gr. pr. forbrenning

• Maks brennereffekt: 2,87 kW

• Strømkrav: 12V DC 11-14,4V, 4 amp

TEKNISKE SPESIFIKASJONER: VI  ANBEFALER I  TILLEGG:ØVRIGE EGENSKAPER FREEDOM:

• Freedom forbrenningstoalett

• Produktmanual

• 100 stk originale poser

DETTE FØLGER MED FREEDOM:

CINDERELLA COMFORT
Product manual

English
Norsk

Svenska
Suomi

Deutch
Français
Español

Document number: D000762
Revision number: 01
Cinderella Comfort Product Manual | 01.01.2022

CINDERELLA FREEDOM ORIGINAL  
INSTALLASJONSPAKKE KOMPLETT  
Veil. pris kr. 2.199,-
Les mer om innholdet, samt øvrig tilbehør på side 28. 

CINDERELLA FREEDOM

Vei l .  pr is ,  ekskl .  
instal las jonspakke

CINDERELLA FREEDOM
FORBRENNINGSTOALETT

38.990,-

Propandrevet  
forbrenningstoalett 

Trenger ikke vann el ler avløp

Produsert i  Norge

3 års garanti

Toalettets viktigste forutsetning for god funksjon er  
riktig montering. Cinderella forbrenningstoaletter er 
enkle å installere, og mange av våre kunder håndterer 
monteringen av toalettet selv. Det er viktig at man  
setter seg godt inn i våre anbefalinger for installasjon i 
manualen som følger med toalettet, og har nødvendig 
verktøy tilgjengelig for en korrekt installasjon.

INSTALLERE CINDERELLA FREEDOM

KREVER IKKE INNLAGT STRØM
Cinderella Freedom krever ikke innlagt strøm, men benytter propan gass 
som energikilde istedenfor strøm til selve forbrenningsprosessen. Dette 
gjør Freedom perfekt for strømløse installasjoner. 

HVORFOR VELGE FREEDOM?

LCD DISPLAY 
Cinderella Freedom leveres med informasjonsdisplay, som gir deg informasjon om status, og generelle drifts- 
meldinger. Displayet vil også gi beskjed når det er tid for å tømme askeskuffen, i tillegg til lys og lydsignaler.  
Displayet kan angis på 7 valgfrie språk.

TIPS!
På vår YouTube kanal 
Cinderella Norge finner du 

installasjonsvideoer som på en enkel 
måte tar for seg en optimal installasjon.
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• Høyde: 460 mm

• Sittehøyde: 420 mm

• Bredde: 340 mm

• Dybde: 500 mm

• Vekt: 6 kg

• Avløpsrør: 50 mm

• Senter avløpsrør  

fra gulv: 54 mm

Cinderella Urinal er et toalett kun for urinering, og er en unisex- 
modell som kan brukes av begge kjønn. 

Vei l .  pr is ,  ekskl . 
instal las jonsdeler

CINDERELLA URINAL

6.490,-

CINDERELLA URINAL

•  Vannfri urinal

• Hygienisk

• Unisex modell - Passer begge kjønn

• Frostsikker

• Membranløsning - ingen bruk  

 av sperrevæske

• Norskprodusert - høy kvalitet

• Pent design - tilpasset Cinderella 

forbrenningstoaletter

• Enkel å montere

• 3 års garanti

TEKNISKE SPESIFIKASJONER: EGENSKAPER URINAL: DETTE FØLGER MED URINAL:

VI  ANBEFALER I  TILLEGG: LUKTSPERRE: 

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

CINDERELLA URINAL

1 x

1 x

1 x

1 x

1 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

• Cinderella Urinal

• Installasjonsmanual

• Luktsperre med sil

• Styreverktøy

• Bend med muffe

For en komplett installasjon av ditt Cinderella Urinal 
trengs også 50 mm avløpsrør og egnet mottak som for 
eksempel et sandfilter eller en samletank.

Cinderella Urinal er utstyrt med 
en membran luktsperre, som 
hindrer lukt i toalettrommet.

Velegnet for hytter, fritidsboliger, naust og 
mikrohus i kombinasjon med et av våre  
forbrenningstoaletter

Unisex modell

Vannfritt

EN LUKTFRI TOALETTLØSNING  
UTEN BRUK AV VANN
Cinderella Urinal er en vannfri toalettløsning som er  
beregnet kun til urinering (toalettpapir skal avhendes 
separat). Den egner seg meget godt som avlastnings- 
toalett til Cinderella forbrenningstoaletter. Urinen ledes 
ut til egnet mottak som for eksempel et sandfilter eller 
en samletank. Urinalen brukes helt uten vann og er  
100% luktfritt. 

Cinderella Urinal er enkel å installere, og man velger  
selv om avløpsrøret skal gå igjennom gulv eller vegg.  
Det benyttes 50 mm avløpsrør til egnet mottak. Urina-
let festes til underlaget med skruer eller ved å bruke 
silikon. Når Cinderella Urinal er montert og avløpsrør til 
mottak er tilkoblet, er toalettet klar til bruk.

Cinderella Urinal er en unisex-modell som kan brukes 
av begge kjønn og anvendes kun til urinering. Det er 
utstyrt med en membran luktsperre, som hindrer lukt i 
toalettrommet. Løsningen krever ikke sperrevæske eller 
vann for å fungere, og er derfor alltid frostsikker.

TIPS TIL RENHOLD / VEDLIKEHOLD

Urinalet rengjøres som et vanlig toalett, men det anbefales 
ikke å bruke kjemikaler, kun vann eller vann med biologisk 
grønnsåpe. Polér gjerne toalettskålen med bil-/båtvoks (må 
ikke inneholde slipemiddel) for å bevare overflatens fine 
finish og for å unngå at luktstoffer setter seg.
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TILPASSET CARAVAN, KANALBÅT  
OG MOBILE TRANSPORTENHETER

Travel
Mange kjenner Cinderella Travel, forbrenningstoalettet for bobiler, 

campingvogner og kanalbåter under navnet Motion. Cinderella 

Travel representerer en helt ny måte å tenke avfallshåndtering på. 

Toalettene er produsert i Norge og kjent for lang levetid, høy kvalitet, 

høy kapasitet og med bærekraftig, miljøvennlig design og ytelse 

uten forurensende utslipp. Med Cinderella Travel er det hygienisk og 

enkelt å kvitte seg med toalettavfall på en forsvarlig måte, enten på 

landeveien eller om du ferdes på vannet.

Cinderella Travel ble først lansert på markedet som «Cinderella 

Motion» i 2013, og er en videreutvikling av de populære 

forbrenningstoalettene fra Cinderella Eco Group som har vært 

tilgjengelige siden 1997. Miljøvennlige Travel krever ikke innlagt 

strøm og anvender kun propan og 12V styrestrøm.

Campingvogner

Kanalbåter

Bobiler og ekspedisjonskjøretøy Kapasitet: 4 besøk i timen

Energikilde: propan 
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• Kan erstatte de fleste tradisjonelle toalettløsninger 

til bobil / caravan

•  Miljøvennlig løsning

• Norskprodusert og av høy kvalitet

• Brukervennlig og barnesikker

• Støysvak

• Behagelig inneklima

• Høy kapasitet, ca. 70 toalettbesøk før tømming

• Driftssikkert, egner seg bra i alle temperaturer

• DBI godkjent, CE merket

• 3 års garanti

HUSK  
TOALETTPOSE!
Toalettposen er viktig  
for å holde toalettet  
rent og hygienisk.  
Husk at det skal  
benyttes pose ved  
hvert toalettbesøk. 

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

FABRIKKMONTERING
Cinderella Travel er et produkt som krever høy  
kompetanse for innmontering, og gjøres i hovedsak  
av produsenter på fabrikk. Det er viktig at produktet 
blir installert riktig, og i henhold til produsentens  
anvisninger. Vi jobber med store og små produsenter, 
og listen over tilbydere utvides stadig.

ETTERMONTERING
Cinderella Travel kan også i de fleste tilfeller etter- 
installeres i eksisterende enheter. En slik type etter-
montering vil kreve at man fjerner den gamle toalett-
løsningen, strekker frem tilførsel av 12V strøm og gass, 
i tillegg til at man må sørge for tilstrekkelig med luft- 
tilførsel til toalettet. Man må også installere et avgass-
rør fra toalettet og ut over tak. 

PRAKTISK  
LØFTEMEKANISME
Cinderella Travel er utstyrt 
med løftemekanisme som 
løfter det ytre skallet i en  
enkel bevegelse. Dette  
gjør det svært enkelt å  
komme til askeskuffen  
og tømme denne.

TEKNISKE SPESIFIKASJONER: VI  ANBEFALER I  TILLEGG:ØVRIGE EGENSKAPER TRAVEL:

• Travel forbrenningstoalett

• Produktmanualer

• 500 stk originale poser

• Takgjennomføringsflens

• Forankringsramme

• Pipehatt

• Vinterforlengelse

• Betjeningspanel

• Monteringsskruer

DETTE FØLGER MED TRAVEL:

CINDERELLA TRAVEL

CINDERELLA TRAVEL (MOTION)  
ORIGINAL INSTALLASJONSPAKKE  
Veil. pris kr. 2.790,-
Les mer om innholdet, samt øvrig tilbehør på side 28. 

INSTALLERE  
CINDERELLA TRAVEL

Vei l .  pr is ,  ekskl . 
instal las jonspakke

CINDERELLA TRAVEL
FORBRENNINGSTOALETT

38.990,-

Komplett  toalett løsning, 
brenner alt  avfal l 

Bruker ikke vann

Ingen tanker el ler beholdere

Ikke behov for frostsikring

• Høyde: 540 mm / Sittehøyde: 490 mm

• Bredde: 390 mm / Dybde: 590 mm

• Vekt: 20 kg

• Kapasitet: 4 besøk i timen

• Strømforbruk i standby: 0,005 Amp

• Strømforbruk under forbrenning: 1,3 Amp

• Gassforbruk: 140-180 gr. pr. forbrenning

• Avtrekksvifte: 12V DC

• Gass: Propan (30mBar trykk)

• Strømtilførsel: 12V DC / 4 Amp (11–14.4V) 

• Maks brennereffekt: 2,7 kWh

TILPASSET  
CINDERELLA 

TRAVEL

TIPS!
På vår nettside finner 
du en oversikt over 

forhandlere som ettermonterer i 
ditt område.
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CINDERELLA 
VEDLIKEHOLDSKIT 
For enkel rengjøring og 
vedlikehold av ditt toalett.

Veil. pris kr. 800,-
CINDERELLA COMFORT ORIGINAL 
INSTALLASJONSPAKKE KOMPLETT
Alt du trenger til en optimal installasjon av Cinderella 
Comfort. 1 x Stormkappe, 1 x Pipehatt, 1 x Bend 87 grader, 3 
x Rørklemmer/fester, 2 x Rør 500 mm, 5 x Rør m/muffe  
1000 mm. Veil. pris kr. 1.959,-

CINDERELLA FREEDOM ORIGINAL 
INSTALLASJONSPAKKE KOMPLETT
Alt du trenger til en optimal installasjon av Cinderella 
Freedom. 1 x innluftsventil, 1 x Pipehatt, 1 x Bend 87 grader, 
3 x Rørklemmer/fester, 2 x Rør 500 mm, 5 x Rør m/muffe  
1000 mm, 1 x gassregulator. Veil. pris kr. .2199,-

CINDERELLA CLASSIC ORIGINAL 
INSTALLASJONSPAKKE KOMPLETT
Alt du trenger til en optimal installasjon av Cinderella Classic. 
1 x Innluftsventil, 1 x Pipehatt, 1 x Bend 87 grader, 3 x 
Rørklemmer/fester, 2 x Rør 500 mm, 5 x Rør m/muffe  
1000 mm. Veil. pris kr. 1.959,-

CINDERELLA TRAVEL (MOTION)  
ORIGINAL INSTALLASJONSPAKKE
Pakke med rørklemmer, isolasjonsstrømpe avgassrør,  
rør til luftinntak, tilkobling luft ut, avgassrør.  

Veil. pris kr. 2.790,-

CINDERELLA 
PIPEHATT 
Ny pipehatt. Strømlinje-
formet design. Økt 
luftgjennomstrømning. 
Veil. pris kr. 499,-

CINDERELLA 
BEND 45 GRADER 
Bend 45° til utluftsrør.  
UV-stabilisert. Sort,  
matt finish. 110 mm.
Veil. pris kr. 149,-

CINDERELLA 
TAKMANSJETT 
For rørinstallasjoner 
som går gjennom tak. 
Høykvalitetsgummi.
Veil. pris kr. 519,-

CINDERELLA 
KONDENSFELLE 
Kondensfelle til 
ventilasjonsrør. For 
innendørs rørgate.
Veil. pris kr. 319,-

CINDERELLA  
BEND 87 GRADER 
Bend m/kondenskobling. 
UV-stabilisert. Sort, matt 
finish. 110 mm.
Veil. pris kr. 519,-

CINDERELLA 
STORMKAPPE 
For montering på yttervegg, 
foran innluftsrøret til 
Cinderella Comfort.
Veil. pris kr. 169,-

CINDERELLA INNSATS 
ASKESKUFF 
For toaletter produsert før 
2006. Rund bunn. 

Veil. pris kr. 960,-

CINDERELLA 
INNLUFTVENTIL 
Ventil for tilluft til Cinderella 
forbrenningstoalett. 
Monteres på yttervegg.
Veil. pris kr. 520,-

CINDERELLA INNSATS 
ASKESKUFF
For toaletter produsert etter 
2006. Flat bunn.

Veil. pris kr. 950,-

Alle veiledende priser er inkl. MVA

Vi tilstreber å til enhver tid gi så korrekt informasjon som mulig. Vi tar forbehold om 
trykkfeil og prisendringer som følge av endrede priser fra våre leverandører. 

TILBEHØR TIL DITT FORBRENNINGSTOALETT

Classic
Comfort

Passer følgende produkter:
Freedom
Travel

Classic
Comfort

Passer følgende produkter:
Freedom
Travel

Classic
Comfort

Passer følgende produkter:
Freedom
Travel

Classic
Comfort

Passer følgende produkter:
Freedom
Travel

Classic
Comfort

Passer følgende produkter:
Freedom
Travel

Classic
Comfort

Passer følgende produkter:
Freedom
Travel

Classic
Comfort

Passer følgende produkter:
Freedom
Travel

Classic
Comfort

Passer følgende produkter:
Freedom
Travel

Classic
Comfort

Passer følgende produkter:
Freedom
Travel

Classic
Comfort

Passer følgende produkter:
Freedom
Travel

CINDERELLA 
ORIGINALE POSER 
500 stk. Spesielt 
utviklet for Cinderella 
forbrenningstoaletter.
Veil. pris kr. 519,-

CINDERELLA 
ORIGINALE POSER 
500 stk. Spesielt utviklet 
for Cinderella Travel 
forbrenningstoalett.
Veil. pris kr. 519,-

CINDERELLA 
POSEHOLDER 
Passer til 1 kartong originale 
toalettposer. Hvitlakkert stål.

Veil. pris kr. 329,-

CINDERELLA 
FOTSKAMMEL 
Spesialdesignet fotskammel. 
Sklisikker overflate. 

Veil. pris kr. 419,-

Classic
Comfort

Passer følgende produkter:
Freedom
Travel

Classic
Comfort

Passer følgende produkter:
Freedom
Travel

Classic
Comfort

Passer følgende produkter:
Freedom
Travel

Classic
Comfort

Passer følgende produkter:
Freedom
Travel
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Interessen for Cinderella forbrenningstoaletter fra det profesjonelle markedet er økende over hele 

verden. I dag tilbyr vi blant andre løsninger for fiskeoppdrettsmarkedet, kranprodusenter (kranhytter), 

jernbaneselskaper, gruvedrift og anleggsbransjen. 

Siden våre forbrenningstoaletter kan monteres nærmest over alt, er vannfrie og det eneste utfallet 

er steril aske som enkelt kan kastes i husholdningsavfallet, er våre produkter svært aktuelle for 

beredskaps- og helseinstitusjoner som søker trygge løsninger, fri for bakterier og smitte. 

FORBRENNINGSTOALETT 
FOR LETTINDUSTRI,  BYGG 
OG BEREDSKAP

CINDERELLA EGNER SEG  
FOR MANGE SEKTORER: 

Arbeidsbrakker

Tog

Skan koden og les mer om  
forbrenningstoaletter til  

lettindustri, bygg og beredskap

1

2

1. Cinderella forbrenningstoalett egner seg  
svært godt i arbeidsbrakker. 

2. Forbrenningstoalett på tur! Felttesting av  
offentlig tur-toalett. 

3. Kostnadseffektiv og bærekraftig avfalls- 
håndtering med Cinderella. Anleggsbrakker  
i Australia. 

EKSEMPLER PÅ BRUK: 3

Mobile enheter

Mikrohus

Skip

Heisekraner
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Cinderella Eco Group AS
Sjøvikvegen 67, NO-6475 Midsund, Norway 
www.cinderellaeco.com

Forhandler:

CINDERELLAS GLOBALE TILSTEDEVÆRELSE

NORD AMERIKA
GRØNLAND 

AFRIKA KINA 
SØR-KOREA

NORDEN
EUROPA

OSEANIA


