CLASSIC
Våre kunder mener:
”Har brukt sommerferien til å installere nytt
toalett, og valget falt på Cinderella. Er kjempefornøyd!! Etter å ha slitt med lukt og tømmeproblemer i over 30 år så var det en utrolig
følelse å slippe dette! Nå er rommet så fint at
en kan ha selskap der, var det noen av
gjestene som sa..”

Markedets mest solgte forbrenningstoalett!

Hilsen Bjørg Odland
Cinderella Classic
B

Graphic Change

2012.05.09

Brukervennlig betjeningspanel

Unike fordeler CLASSIC

Transparent White Led Windows.
Black by sample(PT-PE02)
Green by sample(PT-3429)
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Norskprodusert og har høy kvalitet
Barnesikker
Skandinavisk design
NEMKO godkjent og CE merket
Størst kapasitet, inntil 12 personer
Tømmevarsler – gir beskjed om tømming
Trenger ikke vann, ingen tank ute eller inne
NOTE:

COLOR / SPEC.NO.

•
•
•
•
•

Enkel å montere,
krever kun nettstrøm,
WHITE
innluft og utlufting
Driftssikker. Egner seg bra i kalde områder.
Ingen lukt.
Servicenett over hele landet
3 års garanti
BEN

MAY.14.12

JOANN

MAY.14.12

JIMMY

MAY.14.12

OVERLAY ARTWORK
A-0649-0001-000B

Aktuelt tilbehør:
Bruksanvisning - Forbrenningstoalett
User manual - Incineration toilet
Användaranvisning - Förbränningstoalett
Käyttöohje – Polttokäymälä
Bedienungsanleitung - Verbrennungstoilette

Esken
inneholder:

Installasjonspakke utlufting
•
•

INSTALLASJON  INSTALLATION  ASENNUSOHJE
CINDERELLA CLASSIC

Toalett

Brukermanual

Installasjonsmanual

500 stk.
toalettposer

Vegg-gjennomføringsrør 45 cm

T-bend

Pipehatt

Cinderella Classic – markedets mest solgte forbrenningstoalett
Markedslederen Cinderella forbrenningstoalett produseres

Den nordiske topografien byr på mange utfordringer med tanke

i Norge og har vært på markedet siden 1999. I 2016 har vi

på løsninger og infrastruktur til hytter og fritidshus. Mange vil

produsert og solgt over 50 000 toalett. Toalettene er utad

oppleve store kostnader og krevende regelverk for å få dette

kjent for høy kvalitet og en løsning med høy kapasitet.

på sine hytter. Elementer som vann, avløp og elektrisitet blir for

Man kan enkelt montere løsningen selv, uten fordyrende

mange bare en drøm. Med Cinderella som hyttetoalett er det nå

installasjon. Cinderella er godkjent i henhold til gjeldende

mulig å oppnå tilnærmet samme toalettkomfort som hjemme

EU-normer, NEMKO - godkjent og er CE-merket.

uten store kostnader og inngrep til vann og avløpssystemer.
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Lær mer om Cinderella og finn nærmeste forhandler på

www.cinderellaeco.no

4 stk. 1m Ø110 rør m/muffe
3 stk. veggfester

Installasjonspakke utlufting
med takmansjett
•
•
•

4 stk. 1m Ø110 rør m/muffe
3 stk. veggfester
Takmansjett

Fakta
Sittehøyde................................................... 540 mm
Høyde......................................................... 600 mm
Bredde........................................................ 390 mm
Dybde......................................................... 590 mm
Vekt................................................................. 34 kg
Kapasitet........................................inntil 12 personer
Ventilasjonskanal/rør..............................110 mm utv.
Effekt ved forbrenning................................... 2000 W
Energiforbruk pr. forbrenning.............. 0,8 – 1,5 kWh
Strømkrav.......................................220 – 240 V, 10A

Lær mer om Cinderella og finn nærmeste forhandler på

www.cinderellaeco.no
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