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Cinderella tillverkas i Norge och är en miljövänlig 
helhetslösning för ditt latrinavfall. Förbrännings-
toaletten är det enda systemet på marknaden som 
inte kräver borttransport av toalettavfallet och där 
slutprodukten endast är ren aska. 
Med över 200 återförsäljare över hela Sverige har 
du alltid nära till expertkunskap.
Cinderella har hög kapacitet, är barnsäker, CE-märkt, 
godkänd av SEMKO och en testvinnare både 2014 och 
2018 av Testfakta. Med sina rena linjer smälter Cinderella 
in i alla bad- och toalettutrymmen. Välkommen in på vår 

hemsida för att få mer information, ladda ner installations- 
och användaranvisningar samt hitta din närmaste åter-
försäljare: 

 www.fritidstoa.se

 Facebook (CinderellaSverige)

 Instagram (cinderella_sverige) 

Skitbra 
                 HELT ENKELT!



Testfakta är ett oberoende test- och researchföretag, 
specialiserat på tester och utvärderingar av konsument-
produkter. Testerna utförs av utvalda laboratorier med 
specialkompetens inom olika produkt- eller provnings-
områden. Testfakta tolkar och betygsätter resultaten från 
testerna i samråd med det utförande laboratoriet och externa 
experter.  
Testfakta konstaterar följande: ”Testresultatet visar på stora skillnader 
mellan de olika toaletterna. Det handlar framförallt om skillnader i 

testade modellerna får mer eller mindre allvarliga anmärkningar.

Cinderella Comfort kommer ut som den överlägset bästa toaletten i 
testet. Den har högst kapacitet, bäst säkerhet för användaren och är 
enkel att använda.”

Läs hela testet på: www.testfakta.se
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Cinderella Comfort kommer ut som den överlägset bästa toaletten i t
testet. Den har högst kapacitet, bäst säkerhet för användaren och är 
enkel att använda.”

Läs hela testet på: www.testfakta.se
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En förbränningstoalett förbränner urin och fekalier vid  
hög temperatur (upp till 600 °C) och avfallet blir endast en 
liten mängd aska,  
Förbränningen sker i en sluten brännkammare där 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. Askan kan 
även med fördel användas som gödning.

Nordiska förhållanden bjuder på många utmaningar när det gäller 
vatten- och avloppslösningar till stugor och hus vilket ofta är 
förknippat med höga kostnader och krångliga regelverk. Med en 
Cinderella är det lätt att uppnå god hygien samt åtnjuta hög 
standard och komfort till en human kostnad.

: 
TM  av Testfakta

 
Kvalitén och vår erfarenhet 
kring förbränningstoaletter gör 
Cinderella till en otroligt populär 
produkt med snart 30.000 
installationer enbart i Sverige.



Fakta om olika toalettsystem
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
-  Inga kemikalier eller tillsatser  
-  Enkel och hygienisk avfalls-
 hantering (endast ren aska)
-  Askan är utmärkt som gödning
- Kräver inte uppvärmt utrymme

Nackdelar:
- Hög investeringskostnad jämfört  
 med små biologiska lösningar
- Behöver el alternativt gas/12 V

Biologiska toalettlösningar

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

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

en smidig lösning för din latrin 

Fakta om olika toalettsystem
Vattenspolande toalettlösningarFörbränningstoaletter Biologiska toalettlösningar



500 st papperspåsarCinderella Comfort

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

Installations- och användaranvisning

DDDeeetttttttaaaaa  iiiinnnnggggåååårr  iii pppprrriiisseeetttDeettttaaa  innggårr  ii pp
Bruksanvisning - Forbrenningstoalett

User manual - Incineration toilet

Användaranvisning - Förbränningstoalett

Käyttöohje – Polttokäymälä

Bedienungsanleitung - Verbrennungstoilette
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nnungstoilette

INSTALLASJON  INSTALLATION  ASENNUSOHJE
CINDERELLA CLASSIC

ALLASJON INSTALLATION ASENNUSOHJE

Cinderella Comfort är vår mest komfortabla 
produkt med slutet luftsystem. 
Cinderella Comfort är testvinnare, både 2014 och 
2018, vilket visar på en kvalitativ produkt med stor 
kapacitet som du kan lita på. Toaletten kräver var-
ken vatten eller avlopp och allt avfall förbränns vid 
hög temperatur och kvar blir endast lite ren aska. 

Toaletten har fått sitt namn ”Comfort” tack vare 
sitt slutna luftsystem som minimerar kallras i 
toalettutrymmet. Den använder inte heller uppvärmd 
luft inifrån huset och bidrar därigenom till mer jämnt 
inomhusklimat än de förbränningstoaletter som tar 
uppvärmd luft inifrån huset. På så sätt undviks även 

 - 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: 2 kW

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

 - Strömkrav: 220-240 V, 10 A

 - Antibakteriell sits
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Cinderella Comforts slutna luftsystem får bl.a. 

– betydligt mindre kallras vid kall väderlek 
– använder inte inomhusluft som du betalt dyra pengar 
 för att värma upp

LCD-display
Cinderella Comfort har även en informationsdisplay. Displayen ger 
dig löpande information om användningen av toaletten och kommer 
bl.a. tala om när det är dags att tömma askskålen. Du kan välja på 
sju olika språk med en enkel knapptryckning.

Fördelar med Cinderella Comfort

•  Slutet luftsystem

•  LCD-display för användarinformation

•  Minimal påverkan av inomhusklimatet

•   Kräver ingen tank, vatten eller avlopp

•   Komplett och hygienisk toalettlösning

•   Effektiv förbränning

•   Barnsäker 

•   Luktfri 

•   Skandinavisk design 

•   Hög kapacitet – upp till 12 personer

•   CE-märkt och godkänd av SEMKO

•   Antibakteriell sits

•   3 års garanti 

•   Servicenät över hela landet

Kräver inget vatten eller avlopp

Restprodukten är ren aska

Optimerad programvara för effektiv förbränning

Kapacitet upp till 12 personer/dygn

Restpprododukktenn ärr renen askaa

Optimeerar d pproggramvm arara för efeffffekktiv förbbrännnnning

Kapaccitetet uupp till 122 personnnerr/dygn

O

COMFORT – förbränningstoalett 
med slutet luftsystem

Kräver inngeet vaattetenn eeller avvvloopppK

tt 

Rekommenderatpris till konsument41.490:-inkl. moms & frakt till ÅF



500 st papperspåsarCinderella Classic

T-rör och anslutningsrör frånluft 45 cm RegnhattTilluftsventil

Installations- och användaranvisning

DDDeeetta inngggååårr ii ppprrriiisseettt

lalatitionons-s- oocchch aanvnvänändadararanvnvisisnininn

Detta innggåår i 
Bruksanvisning - Forbrenningstoalett

User manual - Incineration toilet

Användaranvisning - Förbränningstoalett

Käyttöohje – Polttokäymälä

Bedienungsanleitung - Verbrennungstoilette
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INSTALLASJON  INSTALLATION  ASENNUSOHJE
CINDERELLA CLASSIC

ALLASJON INSTALLATION ASENNUSOHJE

Cinderella Classic är originalmodellen 
som har funnits i över 20 år och är vår 
mest säljande modell genom tiderna. 

Cinderella Classic produceras i Norge och har 
funnits på marknaden sedan 1997. Fram till 
idag har det sålts över 50.000 exemplar vilka 
blivit kända för sin höga kvalitet och kapacitet.
 
Man kan enkelt, om man är någorlunda händig, 
montera toaletten själv med hjälp av installations- 
manualen. Du kan även se installations-videor 
på: 
Cinderella Classic är CE-märkt, godkänd av 
SEMKO och uppfyller gällande EU-normer. 

 

 - 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: krav om min 160 mm i diameter

 - Effekt: 2 kW

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

 - Strömkrav: 220-240 V, 10 A



”Vi beställde en Cinderella förbränningstoalett 
för cirka sex år sedan till vårt fritidshus på 
Väddö i Roslagen. 

Under denna tid har vi inte haft ett enda fel på 
den – mitt absolut bästa köp i modern tid. 
Den är helt suverän och rekommenderas varmt. 
Vad gäller kapacitet så har vi varje sommar besök 
av barn, barnbarn och vänner i vårt fritidshus, 
ibland under 5-6 veckor med 9-10 personer, 
utan problem. 
Vi är supernöjda med vår Cinderella!”

Christian Backman, Hägersten

CCCLLLAASSSIICC  

Fördelar med Cinderella Classic

•  Komplett och hygienisk toalettlösning

•  Kräver ingen tank, vatten eller avlopp 

•  Effektiv förbränning

•  Skandinavisk design 

•  Barnsäker 

•  Luktfri

•  Tömningsindikering 

•  Hög kapacitet – upp till 12 personer

•  CE-märkt och godkänd av SEMKO

•  3 års garanti

•  Servicenät över hela landetdet

Rekommenderatpris till konsument35.990:-inkl. moms & frakt till ÅF

Kräver inget vatten eller avlopp

Restprodukten är ren aska

Optimerad programvara för effektiv förbränning

Kapacitet upp till 12 personer/dygn

Kräver inngeet vaatteen ele ler avvloppp

Restprododukktenn ärr renen askaa

Optimeerar d pprogramvm arara för eeffffekktiv förbbrännnniing

Kapaccitetet uupp till 122 personnnerr/dygn

O

K



500 st papperspåsarCinderella Gas

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

Installations- och användaranvisning

Deettttttaaa iinnnggggåååårrr iii pppprrriiissseeettt
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Deetttaa inngggåår i 
Bruksanvisning - Forbrenningstoalett

User manual - Incineration toilet

Användaranvisning - Förbränningstoalett

Käyttöohje – Polttokäymälä

Bedienungsanleitung - Verbrennungstoilette
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INSTALLASJON  INSTALLATION  ASENNUSOHJE
CINDERELLA CLASSIC

ALLASJON INSTALLATION ASENNUSOHJE

förbränningstoalet som förbränner urin 
och fekalier vid hög temperatur till en liten 
mängd aska. Nytt för i år är att även gas-
versionen har en LCD-display.

Cinderella Gas är baserad på originalet  
Cinderella Classic men använder gasol/propan som 
energikälla istället för el. Det innebär att Cinderella 
Gas kan användas i alla områden där elektricitet 
saknas eller är begränsad.  

 

 
 - 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: krav om min 160 mm i diameter

 - Effekt: 3 kW

 - Genomsnittlig energiförbrukning per förbränning: ca 125 gr

 - Strömkrav, typ bilbatteri: 12 V DC, 11-14,4 V 

 - Strömförbrukning i standby: 0,005 amp

 - Strömförbrukning under förbränning: 1,3 amp



Fördelar med Cinderella as

•  Behöver inte 220-240 V AC

•  LCD-display för användarinformation

•  Komplett och hygienisk toalettlösning

•  Effektiv förbränning

•  Skandinavisk design 

•  Barnsäker 

•  Luktfri

•  CE-märkt 

•  Hög kapacitet – upp till 10 personer

•  Kräver ingen tank, vatten eller avlopp

•  3 års garanti

•  Servicenät över hela landet

Kräver inget vatten eller avlopp

Restprodukten är ren aska

Gasoldrift och 12 V DC, t ex solceller

Kapacitet upp till 10 personer/dygn

Kräverer ingget vvattet n eeller aaaavlopp

Restprprooduku teen ärä reen askkkka

Gasolddrift ochh 122 VV DC, t eeexx solceller

Kapaacic tett uppp tilll 1100 perssoonner/dyygn

G

K

Rekommenderatpris till konsument43.990:-inkl. moms & frakt till ÅF

Nu med LCD-display

 
LCDD--ddisspplaayyy
Cinderella Gas har från och med i år, likt Cinderella Comfort, en infor-
mationsdisplay. Displayen ger dig löpande information om användandet 
av toaletten, t.ex. informerar den när det är dags att tömma askskålen 
eller om den inte är i rätt position. Du kan välja på sju olika språk med 
en enkel knapptryckning.
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Tre exempel på installation av en Cinderella Comfort. Obervera att frånluftsröret måste ha minst 60 cm överskjutande 
längd där den passerar taket. Medföljande regnhatt måste användas då den är speciellt framtagen för Cinderella.

Olika varianter på installation för Comfort

Att installera din Cinderella korrekt är 

långvarig funktion av din förbränningstoalett. 
En Cinderella förbränniningstoalett har en lång 
livscykel. Det är därför mycket viktigt att följa 
installationsmanualen då en korrekt installation 
skapar rätt förutsättningar för optimal till- och frånluft 

slitage på toalettens delar minskar. 

På vår hemsida www.fritidstoa.se hittar du våra 
utbildade återförsäljare/installatörer som vid behov 
kan hjälpa dig med din installation.

Nedan och på nästa sida ser du några av de 
vanligast förekommande installationerna av en 
Cinderella förbränningstoalett.

Ett annat viktigt dokument är användarmanualen. 

bästa sätt. Allt från det dagliga användandet till 
lättare ”service” du själv kan göra för att hålla toa-
letten i trim. Allt följer med vid köp av din Cinderella.

Bruksanvisning - Forbrenningstoalett

User manual - Incineration toilet

Användaranvisning - Förbränningstoalett

Käyttöohje – Polttokäymälä

Bedienungsanleitung - Verbrennungstoilette

oalett

t
ngstoalett

nnungstoilette

INSTALLASJON  INSTALLATION  ASENNUSOHJE
CINDERELLA CLASSIC

ALLASJON INSTALLATION ASENNUSOHJE

Min 60 cm

30° vinkel
(max 45° )

Min 60 cm
Min 60 cm

Maxhöjd på frånluftsrör 5,5 m Maxhöjd på frånluftsrör 5,5 m Maxhöjd på frånluftsrör 4,5 m

Tilluft Tilluft

Frånluft
Frånluft

Frånluft



Tre exempel på installation av en Cinderella Classic och Gas. Obervera att frånluftsröret måste ha minst 60 cm överskjutande 
längd där den passerar taket. Medföljande regnhatt måste användas då den är speciellt framtagen för Cinderella.

Om toaletten står mot innervägg
Tilluften kan hämtas via ett längre tilluftsrör än det 45 cm rör som 
medföljer toaletten. Dock får längden inte överstiga 2,5 meter och 
max en 90° böj får användas. Röret kapas längs med vägg och 
stormkåpan monteras som avslutning.

Tilluft som hämtas från väl ventilerad vind
Tilluften kan även hämtas via en välventilerad vind. Dock får 
längden inte överstiga 2,5 meter. Använd en 90° böj och vinkla 
den 30°, använd sen en 30° böj för att räta upp röret. Observera, 
använd inget myggnät eller dylikt i slutänden på tilluftsröret.

Min 60 cm

Min 60 cm

Min 60 cm

Tilluft Tilluft

Frånluft

30° vinkel
(max 45° )

Min 60 cm
Min 60 cm

Frånluft

Kompletterande installationsbeskrivning för  
tilluft gällande Cinderella Comfort

Maxhöjd på frånluftsrör 5,5 m
För Cinderella Gas 4,0 m

Maxhöjd på frånluftsrör 5,5 m
För Cinderella Gas 4,0 m

Maxhöjd på frånluftsrör 4,5 m
OBS! Cinderella Gas får inte vinklas

Frånluft

Om du upplever att dina förutsättningar för installation inte är representerad är du mer än välkommen att kontakta oss: www.fritidstoa.se/kontakt



Cinderella insats 
En extra insats underlättar vid  
tömning/rengöring.

Art.nr. 100 014   995:- 

TILLBEHÖR FÖR CINDERELLA

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

Art.nr. 100 855   1.583:- 

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

Art.nr. 900 031   686:- 

Värmesits i EPP-plast 
Enkel värmesits för de kalla årstiderna 
finns att köpa hos din återförsäljare. 

Art.nr. 900 091   259:- 

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

Art.nr. 900 030   488:- 

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

Art.nr. 100 820   539:-

Väggfäste 
Anpassad för 110 mm rör. För fast-
sättning av rör på vägg eller fasad. 

Art.nr. 900 022   150:- 

Påshållare metall
I metallhållaren placeras hela  
påsförpackningen i hållaren.

Art.nr. 100 316  Metall  369:-

Påshållare plast 
I plasthållaren viks papperspåsarna i 
buntar om 50 st och sätts i hållaren.
 

Art.nr. 100 443  Plast  349:- 



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

Art.nr. 900 020    Grå  359:-  
Art.nr. 900 021     Tegelröd  359:-  

Täckring 
För att göra en snygg genomföring av 
till- och frånluft.

Art.nr. 900 039   55:-

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

Art.nr. 900 041  Tegelröd 1.024:- 
Art.nr. 900 040  Koppar   1.463:- 
Art.nr. 900 042  Svart   1.024:-   
 

Fotpall 
Stilren och specialdesignad pall med 
halkskydd.

Art.nr. 100 737   502:- 

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

Art.nr. 900 090   1.650:- 

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

Art.nr. 900 100   3.988:- 

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

Art.nr. 900 038   192:- 

Borste för regöring av askskål
Högkvalitativ borste med extra hård borst för 
rengöring av askskål till Cinderella.

Art.nr. 900 025  119:- 

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

Art.nr. 900 037   78:- 



Hitta din närmaste återförsäljare på: www.fritidstoa.se 
Där kan du även ladda ner installations- och användaranvisningar.
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