COMFORT
Vår bäst säljande och mest populära förbränningstoalett
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Cinderella Comfort är ett nytt koncept som höjer
förbränningstoaletternas standard ytterligare.
Med denna förbränningstoalett får du ett betydligt
bättre inomhusklimat jämfört med traditionella
förbränningstaoletter som tar sin luft i från rummen
den står. Tack vare det slutna luftsystemet 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!

FÖRPACKNINGEN INNEHÅLLER
Cinderella Classic

Toalett
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Cinderella Classic

Model Classic NA/Modèle Classic NA

Model Classic NA/Modèle Classic NA

Cinderella Classic User Manual
Languages/Langues: English, Français

Cinderella Classic Installation Manual
Manuel d’installation de la Cinderella Classic
Languages/Langues: English, Français

Användaranvisning

Installationsanvisning

500 st
toalettpåsar

Stormkåpa

2 st anslutningsrör

T-rör

Regnhatt

FÖRDELAR MED COMFORT

Mer information finns på vår hemsida cinderellaeco.se

• Informationsdisplay (LCD)

• Effektiv förbränning

• Barnsäker

• Bättre inomhusklimat

• Hög kapacitet

• Låg ljudnivå

• Slutet luftsystem

• Komplett toalettlösning

• Driftsäker

• Lämpar sig bra för kalla miljöer

• Ingen lukt

• 3 års garanti

INFORMATIONSDISPLAY

SLUTET LUFTSYSTEM

Cinderella Comfort levereras med en informationsdisplay (LCD) som visar status och allmänna driftsmeddelanden. Displayen visar även när det är dags
att tömma askskålen och den avger ljus- och
ljudsignaler. Informationen på displayen kan fås
på sju olika språk.

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

Användarvänlig kontrollpanel

TEKNISKA DETALJER
Vikt: 34 kg

Kapacitet: Upp till 12 personer

Höjd: 600 mm

Till- och frånluftsrör: 110 mm

Sitthöjd: 540 mm

Effekt vid förbränning: 2000 W

Bredd: 390 mm

Energiförbrukning vid förbränning: 0,8 - 2 kWh

Djup: 590 mm

Spänning: 220 - 240 V 10A

Certifikat:
UL, CE SEMKO och NFS
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