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Når naturen kaller, er det godt med litt 

sivilisasjon. Cinderellas forbrennings- 

toaletter er i verdensklasse. De krever 

verken vann eller avløpstilkoblinger.  

De er luktfrie og miljøvennlige.  

Ingen avfallshåndtering, kun litt aske 

som må tømmes.
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Når naturen kaller

HØYDEPUNKTER   
MED FORBRENNINGS-
TOALETTER

Trenger ikke vann eller  
avløpstilkoblinger

Kun aske som sluttprodukt 

Barnesikkert

Modeller for strøm eller gass

Høy kapasitet 
3-4 besøk i timen 

Krever lite plass

Ingen lukt

For hus, hytte, bobil
og campingvogn 

Enkel installasjon

Ingen frostsikring

HVA ER FORBRENNINGSTOALETT?
Forbrenningstoalett er et toalett der avfallspro-

duktene urin og ekskrementer forbrennes ved høy 

temperatur til minimal askemengde, ca. 1 tekopp 

for 4 personer ved 1 ukes bruk. Forbrenningen 

av avfallet skjer i et lukket forbrenningskammer, 

og avgassene fra forbrenningen føres via et eget 

avtrekksrør ut og over tak. Forbrenningstoaletter 

er en total avfallsløsning, dvs. at den kvitter seg 

med alt avfallet. Det transporteres ikke videre, slik 

andre toalettsystemer krever. Løsningen er luktfri 

og hygienisk. Forbrenningstoaletter er et populært 

toalettalternativ siden en slik løsning verken krever 

innlagt vann eller kostbar avløpsløsning.

Det finnes forskjellige typer forbrenningstoaletter på 

markedet i dag, med ulike energikilder til forbren-

ningen. Løsningen krever enten 230V strøm, eller en 

kombinasjon av 12V og propan.

HVORFOR  
FORBRENNINGSTOALETT?

CINDERELLA 20 ÅR!

Den nordiske topografien byr på mange utfordringer med tanke på 

vann og avløpsløsninger og infrastruktur til hytter og fritidshus. Mange 

vil oppleve store kostnader og krevende regelverk for å få dette på 

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

bare en drøm, og med forbrenningstoalett er det mulig å oppnå til-

nærmet samme toalettkomfort som hjemme uten store kostnader og 

inngrep til vann og avløpssystemer. 

I 2019 feirer vi at det er 20 år siden vårt produksjonsselskap Cinderella Eco 

Production ble etablert. I 20 år har vi produsert Cinderella forbrenningstoaletter 

i Norge - og det er vi stolte av! På disse 20 årene har vi produsert og levert mer enn 

65.000 enheter bare i Skandinavia, og vi vokser! Vi er allerede godt etablert i Europa, 

i 2018 etablerte vi oss i Canada, og i 2019 starter vi opp i Australia. 20 års erfaring 

med forbrenningsteknologi gjør Cinderella til et trygt valg, også for fremtiden!
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HVORFOR CINDERELLA?
Cinderella Eco Group AS er markedsledende i Europa, 
og har produsert forbrenningstoaletter i Norge siden 
1999. Våre toaletter er kvalitetsprodukter med høy 
driftsikkerhet og fungerer under de fleste forhold.
 
Cinderella har innebygd programvare som tilpasser og 
optimaliserer forbrenningen i forhold til mengden avfall, 
noe som gir god energiutnyttelse. Cinderella har større  
kapasitet enn andre forbrenningstoaletter og er det 
eneste av sitt slag som gir beskjed når det er på tide
å tømme askeskuffen. 

Cinderella er et sikkert produkt å bruke, og er godkjent 
av NEMKO, UL, NSF og DBI for å kunne tilfredsstille  

gjeldene krav i markeder som Skandinavia, Europa og 
Nord Amerika. Cinderella er det eneste forbrennings- 
toalettet på markedet hvor det er umulig å få tilgang 
til brennkammer under bruk. Med sine rene linjer og 
høye finish gjør Cinderella seg godt i de fleste bad og 
toalettrom, uansett standard. Om du velger Cinderella 
forbrenningstoalett som ditt nye toalett er det fint å vite 
at det er miljøvennlig. Cinderella forurenser ikke det ytre 
miljø og trenger derfor ingen godkjenning for installa-
sjon i sårbare områder.

Norsk Energi har gjennomført flere tester av Cinderella 
og konkludert med lave utslipp.

Besøk oss på nett, og finn nyttig informasjon om våre produkter, forhandlere, tips og råd om  

installasjon, og kontaktinformasjon til våre avdelinger og partnere.

CINDERELLA PÅ NETT

www.cinderellaeco.com

”Det som skiller Cinderella Comfort fra andre  
toaletter er at det tar luften fra utsiden og derfor 
ikke har noen innvirkning på inneklimaet.” BEST I TEST

2014 OG 2018

Cinderella Comfort forbrenner avføringen både best 

og sikrest i Test Facts Researchs laboratoriumtest 

av fem forskjellige elektriske forbrennings toaletter. 

Formålet med testen er å sammenligne brukervenn-

lighet, ytelse og sikkerhet mellom konkurrerende pro-

dusenter på markedet. Testen viser store forskjeller

i effektivitet og sikkerhet, der flere modeller hadde 

alvorlige feil.

Les hele testen på Testfakta.se

CINDERELLA ER  
BEST I TEST - IGJEN!
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HØYDEPUNKTER For mer informasjon besøk vår nettside cinderellaeco.com

Cinderella Comfort er et nytt konsept innen 
forbrenningstoaletter, og hever standarden 
ytterligere på Cinderella. 

Med dette forbrenningstoalettet får du et vesentlig 
bedre inneklima og tilnærmet samme komfortable 
toalett opplevelse som hjemme. Toalettet er basert på 
markedsleder Cinderella Classic, som er solgt i snart 
20 år til kunder i Norden. Toalettet trenger ikke vann 
eller avløp, og ALT toalettavfall forbrennes ved høy 

temperatur til minimal askemengde.

Toalettet har fått benevnelsen “Comfort” fordi det 
medfører et vesentlig bedre inneklima enn med de 
tradisjonelle forbrenningstoalettene. Comfort har et 
lukket luftesystem hvor friskluft til forbrenningen tilføres 
via et eget lufterør. Dette hindrer eventuelle konflikter 
med andre luftkrevende installasjoner som avtrekksvifter 
til kjøkken, peiser og vedovner etc. Cinderella Comfort er 
vårt mest effektive og miljøvennlige forbrenningstoalett!

ESKEN INNEHOLDER

Toalett Bruker-
manual

Installasjons-
manual

500 stk.
toalettposer Stormkappe 2 x Vegg- 

gjennomføringsrør T-bend Pipehatt

COMFORT

12

Ny standard på forbrenningstoaletter

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

TEKNISKE DETALJER

Vekt: 34 kg

Høyde: 600 mm

Sittehøyde: 540 mm

Bredde: 390 mm

Dybde: 590 mm

Kapasitet: Inntil 12 personer

Ventilasjonskanal/rør: 110 mm utvendig

Effekt ved forbrenning: 2000 W

Energiforbruk ved forbrenning: 0,8 - 2 kWh

Strømkrav: 220 - 240 V. 10A

Sertifikater: 
NEMKO, UL, NFS og CE

Brukervennlig betjeningspanel

Veil. pris  
kr. 35.490,-

LUKKET LUFTESYSTEM

Cinderella Comfort baserer seg på et lukket luftsystem. 
Det nye systemet med styrt inn- og utluft sikrer  
optimal forbrenning og energiforbruk. Cinderella 
Comfort er CE merket og godkjent av NEMKO, UL, NSF. 

LCD DISPLAY

Cinderella Comfort leveres med et 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.

•  LCD display
•  Bedre inneklima
•  Optimal forbrenning

•  Ikke søknadspliktig
•  Komplett toalettløsning
•  3 års garanti

•  Barnesikkert
•  Støysvak

Luft inn

Luft ut
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ESKEN INNEHOLDER

Toalett Bruker-
manual

Installasjons-
manual

500 stk.
toalettposer

Vegg-gjennom-
føringsrør T-bend Pipehatt

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

12

CLASSIC
Markedets mest solgte forbrenningstoalett

Markedslederen Cinderella forbrenningstoaletter 
produseres i Norge og har vært på markedet siden 
1999. Toalettene er utad kjent for høy kvalitet og en 
løsning med høy kapasitet. 

Man kan enkelt montere løsningen selv, uten 
fordyrende installasjon. Classic er NEMKO, UL 
godkjent og CE merket.

Den nordiske topografien byr på mange utfordringer 
med tanke på løsninger og infrastruktur til hytter 
og fritidshus. Mange vil oppleve store kostnader 
og krevende regelverk for å få dette på sine hytter. 
Elementer som vann, avløp og elektrisitet blir 
for mange bare en drøm. Med Cinderella som 
hyttetoalett er det nå mulig å oppnå tilnærmet 
samme toalettkomfort som hjemme uten store 
kostnader og inngrep til vann og avløpssystemer.

Innluftventil

HØYDEPUNKTER
• Norskprodusert og av høy kvalitet
• Barnesikker
• Skandinavisk design
• NEMKO, UL godkjent og CE merket
• Størst kapasitet, inntil 12 personer
• Tømmevarsler – gir beskjed om tømming av askeskuffen
• Trenger ikke vann, ingen tank ute eller inne
• Enkel installasjon, krever kun nettstrøm, innluft og utlufting
• Driftssikker. Egner seg bra i kalde områder
• Ingen lukt
• 3 års garanti

”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..”

VÅRE KUNDER MENER:

For mer informasjon besøk vår nettside cinderellaeco.com

TEKNISKE DETALJER

Vekt: 34 kg

Høyde: 600 mm

Sittehøyde: 540 mm

Bredde: 390 mm

Dybde: 590 mm

Kapasitet: Inntil 12 personer

Ventilasjonskanal/rør: 110 mm utvendig

Effekt ved forbrenning: 2000 W

Energiforbruk ved forbrenning: 0,8 - 2 kWh

Strømkrav: 220 - 240 V. 10A

Sertifikater: 
NEMKO, UL og CE

Brukervennlig betjeningspanel

Veil. pris  
kr. 30.990,-

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

10 11



HØYDEPUNKTER
• Trenger ikke 230V

• Perfekt for strømløse installasjoner

• Høy kapasitet. Inntil 10 personer

• Trenger ikke vann, ingen tank ute eller inne

• Tømmevarsler som gir beskjed

 om tømming  av askeskuffen

• Enkel å montere, krever kun 12V DC, gass, 

 innluft og utlufting

• Driftsikker. Egner seg bra i kalde områder

• Ingen lukt

• 3 års garanti

For mer informasjon besøk vår nettside cinderellaeco.com

LCD DISPLAY

Cinderella Gas leveres med et informasjons-
display, som gir deg informasjon om status, og 
generelle driftsmeldinger. Displayet vil også gi 
beskjed når det er tid for å tømme askeskuffen, 
i tillegg lys og lydsignaler. Displayet kan angis på 
7 valgfrie språk.

Toalett Bruker-
manual

Installasjons-
manual

500 stk.
toalettposer

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

GAS
Propandrevet forbrenningstoalett

Cinderella Gas er et propandrevet forbrenningstoalett 
som forbrenner avfallsproduktene urin og ekskrementer 
ved høy temperatur til minimal askemengde. 

Cinderella Gas baserer seg på kvaliteten fra Cinderella 
Classic, men benytter gass (propan) som energikilde. Dette 
betyr at Cinderella Gas kan benyttes i alle områder hvor 
tilgangen til 230V er begrenset eller fraværende. Spesielt 
godt egnet til hytter uten nettstrøm. Krever 12V DC for å 
styre elektronikken i toalettet.

10

Krever ikke 
innlagt 
strøm, kun 
gass og 12V 
styrestrøm

InnluftventilGass-slange
og regulator

Vegg-gjennom-
føringsrør T-bend Pipehatt

Vekt: 34 kg

Høyde: 600 mm

Sittehøyde: 540 mm

Bredde: 390 mm

Dybde: 590 mm

Kapasitet: Inntil 10 personer

Ventilasjonskanal/rør: 110 mm utvendig

Strømforbruk i standby: 0,005 Amp

Strømforbruk under forbrenning: 1,3 Amp

Gassforbruk: ca. 180 gr. pr. forbrenning

Effekt ved forbrenning: 2400 W

Strømkrav: 

12V DC 11-14,4V, 4 amp

Godkjenninger: DBI

Brukervennlig betjeningspanel

ESKEN INNEHOLDER TEKNISKE DETALJER

Veil. pris  
kr. 36.990,-
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MOTION EGENSKAPER

• Ingen frostsikring

• Ingen bruk av vann

• Miljøvennlig løsning

•     Lite avfallshåndtering, kun litt ren

 aske som tømmes ca 1 gang pr. uke

• Ingen tanker eller beholdere, 

 alt tømmes fra innsiden

• Kan erstatte de fleste tradisjonelle 

 toalettløsninger til bobil / caravan

Ca. 70 toalettbesøk
før tømming!

For mer informasjon besøk vår nettside cinderellaeco.com

INSTALLASJONSPAKKE (inngår ikke i prisen)

HUSK POSE!

TIPS! POSEHOLDER

MOTION
 Tilpasset caravan og mobile enheter

Cinderella Motion representerer en helt ny måte å tenke avfalls-
håndtering i caravan og mobile enheter. Nå kan du på en hygienisk 
og enkel måte kvitte deg med toalettavfall. 

Restproduktet er kun ren aske. Ca 70 toalettbesøk før tømming. 
Cinderella Motion er en videreutvikling av det populære 
forbrenningstoalettet Cinderella, som finnes på ca. 65 000
brukersteder i Norden.

6

Vekt: 20 kg

Høyde: 540 mm

Sittehøyde: 490 mm

Bredde: 390 mm

Dybde: 590 mm

Kapasitet: Inntil 6 personer

Strømforbruk i standby: 0,005 Amp

Strømforbruk under forbrenning: 1,3 Amp

Gassforbruk: ca. 180 gr. pr. forbrenning

Avtrekksvifte: 12V DC

Gass: Propan (30mBar trykk)

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

Brennereffekt: 2400 W

Godkjenninger: DBI

Posen er viktig for å 
holde toalettet rent og 
hygienisk. Det skal brukes 
pose ved hvert toalett-
besøk. Pris kr. 490,-

Benytt en poseholder for 
enkel oppbevaring av  
poser. Leveres i plast  
eller hvitlakkert stål. 
Pris kr. 230,-/260,-

• Avgassrør 65 mm
• Isolasjonstrømpe avgassrør
• Rørklemmer
• Rør til luftinntak 80 mm
• Tilkobling luft ut

Installasjonspakke
Motion

TEKNISKE DETALJER

Veil. pris  
kr. 35.990,-

Veil. pris
kr. 2.690,-

14 15



INSTALLASJON
Installer urinalet på ønsket plass, 50 mm 
avløpsrør for urinen kan enten ledes ut 
igjennom vegg eller gulv. Merk at ved 
gulvgjennomføring vil toalettets avstand til 
bakvegg bli ca. 20 cm. Avløpsrøret for urinen 
ledes ut til egnet resipient som sandfilter eller 
samletank. Urinalet festet 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.

For mer informasjon besøk vår nettside cinderellaeco.com

TEKNISKE DETALJER RENHOLD / VEDLIKEHOLD

URINAL
En luktfri toalettløsning uten bruk av vann!

Cinderella Urinal er en vannfri toalettløsning til KUN 
urinering og egner seg godt som avlastningstoalett til 
Cinderella forbrenningstoaletter. Urinen ledes ut til 
egnet mottak som sandfilter eller samletank. Urinalen 
brukes helt uten vann og er 100% luktfritt. Cinderella 
URINAL plasseres på ønsket sted og urinen ledes ut 
til mottak via et 50 mm avløpsrør (følger ikke med) via 
vegg eller gulv.

Cinderella Urinal 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.

Toalettet 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.

BRUK LUKTSPERRE

Vekt: 12 kg

Høyde: 590 mm

Sittehøyde: 535 mm

Bredde: 390 mm

Dybde: 590 mm

Avløpsrør: 50 mm

Senter avløpsrør

fra gulv: 72 mm

CINDERELLA URINAL 
er kun et toalett for urinering,  

og er en unisexmodell som kan  

brukes av begge kjønn. 

Pakkeløsning Cinderella 
Classic og Urinal

CLASSIC/URINAL

Veil. pris kr. 36.990,- Veil. pris kr. 41.490,- Veil. pris kr. 42.990,-

Pakkeløsning Cinderella 
Comfort og Urinal

COMFORT/URINAL

Pakkeløsning Cinderella 
Gas og Urinal

GAS/URINAL

. . .

PAKKELØSNINGER
Cinderella Urinal egner seg godt som avlastningstoalett til Cinderella forbrenningstoaletter. 4 av 5 
toalettbesøk er som regel urinering, og ved å kombinere Urinal og forbrenningstoalett reduserer 
du både strøm- eller gassforbruket og kostnadene ved posebruk. 

Veil. pris  
kr. 7.990,-
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3 stk

3 stk

4 stk

4 stk

1 stk

Installasjonspakke Comfort/Classic/GAS u/takmansjett
Inkl. 3 veggfester med rørklemme, 4 rør med muffe

Veil. pris kr. 1.900,-
Vedlikeholdssett 
Veil. pris kr. 1.020,-

Innsats askeskuff, rund  
(før 2006)
 
Veil. pris  kr. 650,-

Cinderella originalposer 
Comfort/Classic/GAS, 500 stk
Spesielt utviklet for Cinderella 
forbrenningstoaletter.

Veil. pris  kr. 490,-

Cinderella  
poseholder, hvitlakkert stål

Veil. pris kr. 260,-

Innsats askeskuff, flat  
(etter 2006)
 
Veil. pris kr. 900,-

Cinderella originalposer  
Motion, 500 stk
Spesielt utviklet for Cinderella Motion 
forbrenningstoaletter.

Veil. pris kr. 490,-

Cinderella takmansjett

Veil. pris kr. 490,-

Cinderella  
poseholder, plast

Veil. pris kr. 230,-

Cinderella skammel
Spesialdesignet fotskammel. 

Veil. pris kr. 590,-

Lufteventil Cinderella  
Classic / Gas
 
Veil. pris kr. 500,- 

Installasjonspakke  
Cinderella Motion 
Veil. pris kr. 2.690,-

Installasjonspakke Comfort/Classic/GAS m/takmansjett
Inkl. 3 veggfester med rørklemme, 4 rør med muffe og 1 takmansjett

Veil. pris kr. 2.250,-

Vedlikeholdssett for enkel rengjøring og vedlikehold av ditt Cinderella 

forbrenningstoalett. Inneholder: Feieutstyr, vaskebørste for askeinnsatsen, 

eksosbørste og trakt for skylling av katalysator. Settet inneholder alt man trenger for 

anbefalt vedlikehold av et Cinderella forbrenningstoalett.

TILBEHØR
til ditt Cinderella forbrenningstoalett

Feieutstyr TraktEksosbørste Vaskebørste

Pakke med rørklemmer, isolasjons-
strømpe avgassrør, rør til luftinntak 85 mm, 
tilkobling luft ut, avgassrør 65 mm - lengde 
2,5 m
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Heiskraner På togMobile enheterPå skip Arbeidsbrakker

Interessen fra det profesjonelle markedet på 
Cinderella Eco Group AS er økende over hele 
verden. I dag benyttes våre løsninger for 
fiskeoppdrettsmarkedet (fôringsplattformer 

i Skottland), kranprodusenter (kranhytter), 
jernbaneselskaper, gruvedrift og 
anleggsbransjen for øvrig.

Trenger din bedrift alternative avfallsløsninger?  
Ta kontakt med dine spesifikke behov. For mer 
informasjon besøk vår nettside cinderellaeco.com

For mer informasjon besøk vår nettside cinderellaeco.com

Cinderella forbrenningstoalett  
har mange bruksområder

Toalettsystemet er den perfekte 
tolalettløsning for arbeidsbrakker, 
kontorvogner, heisekraner, 
foringsplattformer og andre steder der vann 
og avløp er en utfordring.

Toalettet er svært enkelt å montere, og 
finnes både i utgaver som går på strøm og 
som benytter seg av propan. Cinderella er 
enkelt å flytte med seg, og takler både kulde 
og varme uten problemer.

Cinderella tilrettelegger for det profesjonelle  
markedet med profesjonelle løsninger

Forbrenningstoaletter
for bygg og anlegg

PROFF
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Åpne både lokk og sittering. 
Viften starter automatisk.

Sett pose i skålen. Husk å 
bruke ny pose for hvert besøk.

Legg ned sittering. 
Toalettet er nå klart til bruk.

I tilfeller med lite avfall, hell i en 
kopp vann slik at posen får nok 
vekt til å falle ned.

Lukk igjen lokket. 

Trykk på startknappen. 
Når gul lampe tennes starter 
forbrenningen. Cinderella 
kan brukes som vanlig under 
forbrenning.

Cinderella kan installeres på en rekke forskjellige måter. Toalettets viktig-
ste forutsetning for god funksjon er riktig montering. Cinderella forbren-
ningstoaletter er enkle å installere, og mange av våre kunder håndterer 
monteringen av toalettet selv. Det er viktig at man setter seg godt inn i 
installasjonsmanualen som følger med toalettet, og har de nødvendige 
verktøy tilgjengelig for en korrekt installasjon. 

INSTALLASJONSFILMER 
På www.youtube.com finner du gode instruksjonsvideoer på hvordan du installerer ditt Cinderella forbrennings- 

toalett. Søk på Cinderella Eco Group.

INSTALLASJON AV CLASSIC/GAS

INSTALLASJON AV COMFORT

FIRE STEG TIL KORREKT INSTALLASJON

1
Cinderella er IP34 klassifisert for bruk i våtrom og kan stå i 

rom uten oppvarming. Toalettet trenger ikke festes til gulv. 

Toalettet tar inn luft gjennom luftespalter på toalettets 

underside (Classic og Gas). Underlaget skal være hardt og 

flatt - ikke teppeunderlag. Cinderella kan stå på gulv med 

varmekabler. Det er ingen minstekrav til plassering i forhold 

til brennbart materiale.

VELG PLASSERING  
AV TOALETTET

3
Det er flere måter å montere utluftingsrørene på, alt etter 

om du skal ta det direkte gjennom veggen eller gå rett 

opp gjennom tak. En ideell montering går loddrett opp fra 

T-bendet, uten vinkel og over tak hvor ”skorsteinseffekten” 

vil avhjelpe vifta.

MONTER UTLUFTINGS-
RØR, PIPE OG PIPEHATT 4

På Classic og Comfort kobles toalettet til spenningsnettet 

ved å sette støpselet i jordet veggkontakt (min 10A). Cinde-

rella Gas kobles til 12V DC. Vi anbefaler en dedikert kabel fra 

batteri til toalett. Påse at du benytter riktig kabeltverrsnitt. 

KOBLE TIL STRØM OG 
UTLUFTINGSRØR

2
Toalettet suger luft fra toalettrommet (Classic og Gas). Har 

du ikke eksisterende lufteventil i rommet, anbefales det 

å montere ny ventil så nært toalettet som mulig. Ventilen 

skal være en godt dimensjonert lufteventil (ventil – min Ø 

160mm / 201 cm2).  Monteres helst i vegg eller gulv rett 

under toalettet. (Gjelder kun CLASSIC og GAS, Comfort har 

eget inntaksrør for innluft).

SØRG FOR FRISKLUFT  
TIL TOALETTET

INSTALLASJON
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

SLIK BRUKER DU CINDERELLA FORBRENNINGSTOALETT

Utluft

Utluft

Utluft

Innluft

Min. 60 cm Min. 60 cm Min. 
 60 cm

Vinkel 30°
(maks 45°)

Innluft Innluft

Makslengde på lufterør: 4,5 m
OBS! Lufterører på Cinderella GAS 
skal IKKE vinkles!

Makslengde på lufterør: 5,5 m
For Cinderella GAS: 4,0 m

Makslengde på lufterør: 5,5 m
For Cinderella GAS: 4,0 m

Utluft

Utluft

Utluft

Innluft

Min. 60 cm Min. 60 cm Min. 
 60 cm

Vinkel 30°
(maks 45°)

Innluft

Makslengde på lufterør: 4,5 mMakslengde på lufterør: 5,5 mMakslengde på lufterør: 5,5 m
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Cinderella Eco Group 
Administrasjon
Lyngjavegen 2
6475 Midsund
Telefon: +47 77 71 15 00  
post@cinderellaeco.no 

Cinderella  
Eco Production  
Produksjon / Service
Hovedveien 34 
9062 Furuflaten 
Telefon: +47 77 71 15 00  
post@cinderellaeco.no

Avdeling Oslo  
Salg / Marked / Service
Stanseveien 2 
0975 Oslo 
Telefon: +47 77 71 15 00  
salg@cinderellaeco.no

Avdeling Bergen
Service
Fabrikkgaten 3
5059 Bergen
Telefon: +47 77 71 15 00 
post@cinderellaeco.no

cinderellaeco.com

Lær mer om Cinderella og finn 
din nærmeste forhandler på

Forhandler:


