
Förbränningstoaletter för alla behov

www.fritidstoa.se



Vad är en  
förbränningstoalett?

Varför en  
förbränningstoalett?

En förbränningstoalett förbränner urin och fekalier vid hög  
temperatur och avfallsprodukten blir endast en liten mängd aska.

Förbränningen sker i en sluten brännkammare och avgaserna leds ut 

genom ett frånluftsrör. Förbränningstoaletter är en helhetslösning  

där avfallet inte transporteras vidare såsom andra toalettsystem 

kräver. Lösningen är miljövänlig, luktfri och hygienisk.  

Förbränningstoaletter är en populär lösning för fritidshusägare i Norden 

eftersom den varken kräver indraget vatten eller latrintömningar.

Nordiska förhållanden bjuder på många utmaningar med tanke på 

vatten- och avloppslösningar till våra fritidshus, vilket är förknippat 

med höga kostnader och krångliga regelverk. Med en förbrännings-

toalett är det lätt att uppnå samma komfort och standard som hemma.

Cinderella toalettsystem är marknadsledande i Europa och 
produceras i Norge. Med över 200 återförsäljare (ÅF) över 
hela Sverige har du alltid nära till expertkunskap och service.  
Cinderella förbränningstoalett är en kvalitetsprodukt med hög 
driftsäkerhet under alla förhållanden.

Cinderella har en inbyggd programvara som anpassar och optimerar 

förbränningen i förhållande till mängden avfall, vilket ger en energi-

effektiv förbränning.

Cinderella har en större kapacitet än andra förbränningstoaletter 

och är barnsäker samt godkänd av SEMCO. Med sina rena linjer  

passar Cinderella i alla bad- och toalettutrymmen.

Du är välkommen in på vår hemsida för att få mer information,  

ladda ner installations- och användaranvisningar och hitta din  

återförsäljare/servicepartner: www.fritidstoa.se

Marknadsledande!



Fakta om olika toalettsystem

UNIKA FÖRDELAR MED
FÖRBRÄNNINGS- 
TOALETTER: 
• Inget vatten eller avlopp
• Luktfri
• Tar liten plats
• Enkel installation
• Inga problem med flugor
• Enkel avfallshantering (aska)
• Inga kemikalier eller tillsatser krävs
• Askan är utmärkt som gödning

Vattenspolande toalettlösningar

Fördelar:
- Samma komfort som hemma

Nackdelar:
-  Alla kan inte få denna lösning  
 (bergig/otillgänglig tomt)
- Komplicerade och dyra 
 installationer
- Höga investerings- och  
 driftskostnader
- Kräver frostsäkring

Förbränningstoaletter

Fördelar:
-  Inget vatten eller avlopp
-  Luktfri och tar liten plats
-  Enkel installation
-  Inga problem med flugor
-  Enkel avfallshantering (aska)
-  Inga kemikalier eller tillsatser   
-  Askan är utmärkt som gödning
- Kräver inte uppvärmt utrymme

Nackdelar:
- Hög investeringskostnad jämfört  
 med små biologiska lösningar
- Behöver el alternativt gas/12 V
- Vissa modeller ger kallras  
 i toalettutrymmet

Biologiska toalettlösningar

Fördelar:
- Billig i inköp (små lösningar)
- Låga driftskostnader

Nackdelar:
- Dyr i inköp (stora lösningar)
- Kräver avfallshantering/ 
 efterkompostering
- Kräver frostsäkring
- Luktproblem



Cinderella Comfort 
– det senaste inom  
förbränningstoaletter

500 st papperspåsarCinderella toalett

Stormkåpa T-rör och regnhattAnslutningsrör till- och frånluft, 45 cm

Installations- och användaranvisning

Allt detta ingår i priset
Bruksanvisning - Forbrenningstoalett

User manual - Incineration toilet

Användaranvisning - Förbränningstoalett

Käyttöohje – Polttokäymälä

Bedienungsanleitung - Verbrennungstoilette

INSTALLASJON  INSTALLATION  ASENNUSOHJE
CINDERELLA CLASSIC

Cinderella Comfort är vår mest komfortabla produkt 
som höjer standarden markant inom segmentet 
förbränningstoaletter. Med denna toalett får ni ett 
väsentligt bättre inomhusklimat och samtidigt 
samma komfort som ni normalt är vana vid.

Toaletten är baserad på storsäljaren Cinderella 

Classic, som sålts till mer än 50.000 nöjda kunder  

i Norden. Toaletten kräver varken vatten eller avlopp 

och allt avfall förbränns vid en hög temperatur och 

kvar blir bara en liten mängd aska. Toaletten har fått 

sitt namn ”Comfort” genom sitt slutna luftsystem 

som minimerar kallraset i toalettutrymmet. Detta 

bidrar till ett bättre inomhusklimat än de traditionella 

förbränningstoaletterna. All luft hämtas från utsidan 

av huset via ett eget rör och ingen luft behöver tas 

inifrån toalettutrymmet som kan medföra nedkylning 

av rummet. På så sätt undviks även konflikter med 

andra luftkrävande installationer såsom köksfläktar 

och kaminer. Cinderella Comfort har även en antibak-

teriell sits som standard.

 FAKTA:
 - Sitthöjd: 540 mm

 - Höjd: 600 mm

 - Bredd: 390 mm

 - Djup: 590 mm

 - Vikt: 34 kg

 - Kapacitet: upp till 12 personer

 - Till- och frånluftsrör: 110 mm i diameter

 - Effekt: 2000 W

 - Energiförbrukning per förbränning: 0,8-1,5 kwh

 - Strömkrav: 220-240 V, 10 A



Cinderella Comfort har ett balanserat, slutet luftsystem. 

Det nya systemet för styrd till- och frånluft säkrar optimal 

förbränning och energiförbrukning. Produkten är CE-märkt 

och godkänd av SEMKO.

LCD DISPLAY
Cinderella Comfort har en informationsdisplay. Displayen  

ger dig löpande information om användningen av toaletten 

och kommer också att tala om när det är dags att tömma 

askskålen. Det finns sju valfria språk att välja mellan.

COMFORT – framtidens 
förbränningstoalett

Fördelar med COMFORT

•  Slutet luftsystem

•  LCD display

•  Opåverkat inomhusklimat

•  Kräver ingen tank, vatten eller avlopp

•  Komplett och hygienisk toalettlösning

•  Optimal förbränning

•  Barnsäker 

•  Luktfri 

•  Skandinavisk design

•  Tömningsindikering

•  Servicenät över hela landet  

•  Hög kapacitet, upp till 12 personer

•  CE-märkt och godkänd av SEMCO

•  Antibakteriell sits

•  3 års garanti

Rekommenderatpris till konsument41.500:-inkl. moms & frakt till ÅF

Inget vatten eller avlopp behövs

Restprodukten är aska

Finns både för el- och gasoldrift

Kapacitet upp till 12 personer/dygn



Cinderella Classic 
– vår mest sålda  
förbränningstoalett

500 st papperspåsarCinderella toalett

T-rör RegnhattAnslutningsrör frånluft, 45 cm

Installations- och användaranvisning

Allt detta ingår i priset
Bruksanvisning - Forbrenningstoalett

User manual - Incineration toilet

Användaranvisning - Förbränningstoalett

Käyttöohje – Polttokäymälä

Bedienungsanleitung - Verbrennungstoilette

INSTALLASJON  INSTALLATION  ASENNUSOHJE
CINDERELLA CLASSIC

Cinderella Classic är originalmodellen 
som har funnits i 17 år och är vår bäst 
säljande modell genom tiderna. 

Cinderella Classic produceras i Norge och har 

varit på marknaden sedan 1999. Fram till idag 

har det sålts över 50.000 exemplar, vilka blivit 

kända för sin höga kvalitet och stora kapacitet. 

Man kan enkelt montera toaletten själv utan 

höga installationskostnader. Cinderella är 

CE-märkt, godkänd av SEMCO och uppfyller 

gällande EU-normer.

 FAKTA:
 - Sitthöjd: 540 mm

 - Höjd: 600 mm

 - Bredd: 390 mm

 - Djup: 590 mm

 - Vikt: 34 kg

 - Kapacitet: upp till 12 personer

 - Frånluftsrör: 110 mm i diameter

 - Tilluftsventil: minst 160 mm i diameter

 - Effekt: 2000 W

 - Energiförbrukning per förbränning: 0,8-1,5 kwh

 - Strömkrav: 220-240 V, 10 A



VÅRA KUNDER SÄGER
”Produkten och servicen som utlovades  
har verkligen Fritidstoa levt upp till. Nu när  
förbränningstoaletten är installerad känns  
det extra trevligt att bjuda in vänner till torpet.”

- Vi tänkte på miljön och framför allt vetskapen 
om att slippa all latrinhantering, något som även 
kommunen kommer att slopa inom kort.

Siri Brevik, Huddunge, Heby

CLASSIC 

Fördelar med CLASSIC

•  Komplett och hygienisk toalettlösning

•  Kräver ingen tank, vatten eller avlopp 

•  Optimal förbränning

•  Skandinavisk design 

•  Barnsäker 

•  Luktfri

•  Tömningsindikering

•  Servicenät över hela landet  

•  Hög kapacitet, upp till 12 personer

•  CE-märkt och godkänd av SEMCO

•  3 års garanti

Inget vatten eller avlopp behövs

Restprodukten är aska

Finns både för el- och gasoldrift

Kapacitet upp till 12 personer/dygn

Rekommenderatpris till konsument38.500:-inkl. moms & frakt till ÅF



Cinderella Gas  
– propandriven  
förbränningstoalett 

500 st papperspåsarCinderella toalett

Regnhatt Gasslang och regulatorAnslutningsrör frånluft, 45 cm och T-rör

Installations- och användaranvisning

Allt detta ingår i priset
Bruksanvisning - Forbrenningstoalett

User manual - Incineration toilet

Användaranvisning - Förbränningstoalett

Käyttöohje – Polttokäymälä

Bedienungsanleitung - Verbrennungstoilette

INSTALLASJON  INSTALLATION  ASENNUSOHJE
CINDERELLA CLASSIC

Cinderella Gas är en propandriven för-
bränningstoalett som förbränner urin och 
fekalier vid hög temperatur till en liten 
mängd aska. 

Cinderella Gas baserar sig på kvaliteten från 

Cinderella Classic men använder gasol/propan 

som energikälla. Det innebär att Cinderella Gas 

kan användas i alla områden där elektricitet 

saknas eller är begränsad. Det som krävs är  

12 V DC som driver elektronik, fläkt och luckor.

 

 
 FAKTA:
 - Sitthöjd: 540 mm

 - Höjd: 600 mm

 - Bredd: 390 mm

 - Djup: 590 mm

 - Vikt: 34 kg

 - Kapacitet: upp till 10 personer

 - Frånluftsrör: 110 mm i diameter

 - Tilluftsventil: minst 160 mm i diameter

 - Effekt: 3000 W

 - Genomsnittlig energiförbrukning per förbränning: 125 gr

 - Strömkrav: 12 V DC, 11-14,4 V 

 - Strömförbrukning i standby: 0,005 amp

 - Strömförbrukning under förbränning: 1,3 amp



VÅRA KUNDER SÄGER
”Sommaren 2008 köpte jag och min man 
en Cinderella-toalett och fick den installerad 
lagom till midsommar och den har fungerat 
felfritt sedan dess.”

- Ingen lukt, varken inne eller ute och inga 
stora tunnor att tömma. Den är lika enkel att 
installera och använda som broschyren säger.

Hassie på Tegelön

Gas

Fördelar med Gas

•  Behöver inte 220-240 V AC

•  Komplett och hygienisk toalettlösning

•  Optimal förbränning

•  Skandinavisk design 

•  Barnsäker 

•  Luktfri

•  CE-märkt

•  Tömningsindikering

•  Servicenät över hela landet  

•  Hög kapacitet, upp till 10 personer

•  Kräver ingen tank, vatten eller avlopp

•  3 års garanti

Inget vatten eller avlopp behövs

Restprodukten är aska

Finns både för el- och gasoldrift

Kapacitet upp till 10 personer/dygn

Rekommenderatpris till konsument44.000:-inkl. moms & frakt till ÅF



Cinderella insats 
En extra insats underlättar vid  
tömning/rengöring.

Art.nr 100014   880:- 

TILLBEHÖR FÖR CINDERELLA

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

Art.nr 100820   529:-

Aluminium-stos 
Rörgenomföring genom tegel- eller 
betongpannor. Levereras med rostfri 
slangklämma.

Art.nr 900031   686:- 

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

Art.nr 100855   2.314:- 

Gummi-stos 
Rörgenomföring genom papptak, mon-
teras med asfaltsklister. Levereras med 
rostfri slangklämma.

Art.nr 900030   488:- 

Fotpall 
Stilren specialdesignad pall med 
halkskydd.

Art.nr 100737   470:- 

NYHET 2016

Väggfäste 
Anpassad för 110 mm rör. Fastsättning 
av rör på vägg eller fasad. 

Art.nr 900022   150:- 

Påshållare metall  
Hållare i vitlackerat stål, där hela  
förpackningen sätts ner i hållaren.

Art.nr 100316   349:-

Påshållare plast  
Påsarna viks i buntar om 50 st och 
läggs i hållaren, vilket gör påsarna 
lättåtkomliga.

Art.nr 100443   349:- 

ALLA PRISER ÄR REKOMMENDERADE KONSUMENTPRISER INKLUSIVE MOMS.



Rörsvep 110 mm 
För fastsättning av rör med anpass- 
ningsbart avstånd från fasaden. 

Art.nr. 900020    Grå 343:-  
Art.nr 900021     Tegelröd   343:-  

Inklädnadsrör 70 cm 
För montering utanpå frånluftsrör och 
regnhatt vid takgenomföring. 

Art.nr. 900042  Svart   1.024:-  
Art.nr 900041  Tegelröd 1.024:-  
Art.nr 900040  Koppar   1.463:-  

Exempel på installationer!

Värmesits 
Anpassad till Cinderella Classic.  
Elektrisk värmesits som fästs på 
sittringens undersida. (14 W)

Art.nr 900090   1.650:- 

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

Art.nr 900100   3.988:- 

Innerventil 
Ventil 200 mm för ventilation till toalett- 
utrymme då tillluften inte ansluts (Classic/Gas).

Art.nr 900038   192:- 

Ytterventil 
Ventil 200 mm för ventilation till 
toalettutrymme då tillluften inte ansluts 
(Classic, Gas).

Art.nr 900037   78:- 

Installation av Cinderella Classic och Gas Installation av Cinderella Comfort



www.fritidstoa.se

Återförsäljare:

Gå in på: www.fritidstoa.se för att hitta din närmaste återförsäljare.  

Här kan du även ladda ner installations- och användaranvisningar.

ÅTERFÖRSÄLJARE!
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