
 

CINDERELLA

TOIMEKSIANTOTESTI

Cinderella Comfort oli tehokkain, turvallisin ja helppokäyttöisin TESTFAKTAN 
testissä!!
 

cinderellawc.fi

Cinderella testin paras. 

“Testfaktan testin mukaan Cinderellan polttokäymälät polttavat 
käymäläjätteet sekä parhaiten että turvallisimmin. Kolme 
kilpailevaa käymälää reputtivat turvallisuusosiossa.”  (lainaus 
testfaktan raportista http://www.testfakta.se/node/3243)

Testissä havaittiin eroja myös kapasiteetissä. Cinderella 
kapasiteetti 10 käyttäjää/ tunnissa, muilla yli 6 käyttäjää vaatii 
uudelleen käynnistyksen, lisäksi polttoajassa ja palamistuloksessa 
oli eroja. 

Laitteen hoitamisen osalta havaittiin myös eroja.  Käymäläpussin 
istuvuudessa (paikalleen laitto), tuhka-astian irroittamisessa ja 
puhdistamisessa. 

LUE TESTI - VERTAA MALLEJA!
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Cinderella Comfort
Cinderella Comfort mallilla saadaan selvästi  suurin käyttömukavuus verrattuna 
markkinoilla oleviin polttaviin wc-laitteisiin. Comfort mallin suljetulla ilmankierrolla on 
loma-asunnon wc-huoneessa sama mukavuustaso kuin kotona.
 

 

SULJETTU ILMANKIERTO

Cinderella Comfort malli on 
ainoa markkinoilla olevista 
malleista, joka sopii 
talvikäyttöön.

FAKTA:
- Istuinkorkeus: 540 mm
- Korkeus: 600 mm
- Leveys: 390 mm
- Syvyys: 590 mm
- Paino: 34 kg
- Kapasiteetti: jopa 12 käyttäjää
- Tulo - ja lähtöilmaputket: 110 
mm halkaisijalla
- Teho: 2000 W
- Energiakulutus käyttökertaan 
kohden: 0,8-1,5 kwh
- Sähköliitäntä: 220-240 V, 10 A
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 FAKTA:
- Istuinkorkeus: 540 mm
- Korkeus: 600 mm
- Leveys: 390 mm
- Syvyys: 590 mm
- Paino: 34 kg
- Kapasiteetti: jopa 12 käyttäjää
- Poistoilmaputki: 110 mm halkaisija
- Sisäilman aukko: min 160 mm 
halkaisija
- Teho: 2000 W
- Energiakulutus käyttökertaan 
kohden: 0,8-1,5 kwh
- Sähköliitäntä: 220-240 V, 10 A
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Cinderella Classic
Cinderella Classic on alkuperäismallimme - se on ollut markkinoilla jo 17 vuotta - 
ja se on eniten myyty polttava wc - malli kautta aikojen.

http://www.raita.com


 
 

 

Cinderella Gas
Cinderella Gas on nestakaasu-toiminen polttava wc, joka polttaa virtsan ja ulosteet 
korkeassa lämpötilassa - lopputuloksena on pieni määrä tuhkaa. 
 

Lataa esite Cinderellawct 

Gas käyttö- ja asennus

Esittelyvideo

 

 FAKTA:
- Istuinkorkeus: 540 mm
- Korkeus: 600 mm
- Leveys: 390 mm
- Syvyys: 590 mm
- Paino: 34 kg
- Kapasiteetti: Jopa 10 käyttäjää
- Poistoilmaputki: 110 mm halkaisija
- Sisäilman aukko: min 160 mm halkaisija
- Teho: 3000 W
- Energiakulutus käyttökertaan kohden: 125 gr
- Sähköliitäntä: 12 V DC, 11-14,4 V 
- Sähkönkulutus odotustila: 0,005 amp
- Sähkönkulutus polton aikana: 1,3 amp

GAS

Cinderella Gas perustuu samaan 
tekniikkaan ja laatuun kuin Cinderella 
Classic mutta käyttää nestekaasua 
energialähteenä. Cinderella Gas mallia 
voidaan siis käyttää myös alueilla, missä ei 
ole sähköverkkoa. Tarvitaan ainoastaan 12 
V DC (esim. aurinkosähkö) joka käyttää 
elektroniikkaa, puhallinta ja luukkuja. 
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Miten polttava wc toimii?
 
Miksi valita polttava wc? 
Polttava wc polttaa virtsan ja ulosteet korkeassa 
lämpötilassa -   lopputuloksena syntyy pieni määrä tuhkaa. 
Jätteiden poltto tapahtuu suljetussa polttokammiossa ja 
polttokaasut johdetaan 
ulos ilmastointiputkella. Tehokas polttoprosessi pienentää 
jätteen määrää ja tyhjennettävää tuhkaa muodostuu noin 
kahvikupillinen yhden ihmisen kuukauden käytössä. 
Laite toimii ympäristöystävällisesti, hajuttomasti ja 
hygieenisesti. Polttava wc on erittäin suosittu 
vapaajanvessaratkaisuna - siitä ei tarvitse tyhjentää jätettä - 
se ei tarvitse vettä toimiakseen
Polttava wc:llä saavutetaan korkea käyttömukavuus 
helposti. 
 
Kun mökin käyttö kasvaa - polttava wc käsittelee jätteet 
helposti. Suurin osa jätevesien kuormituksesta on 
käymäläjätteessä ja virtsassa.
Polttava wc toimii osana jätevesijärjestelmää - loput 
jätevedet - ”harmaat vedet” -
käsitellään edullisesti harmaavesisuodattimilla.

Miksi valita Cinderella? 
Cinderella on ylivoimaisesti laadukkain
polttava wc - kaikilla vertailualueilla. 
Tutustu testiin 
http://www.testfakta.se/node/3243
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Korotusrappu (lapsille) 
 
Art.nr 100737   
 

Asennuspaketti
 
4 kpl poistoilmaputkia à 1 metri ja 
3 kpl seinäkiinnikettä
Art.nr 100855   
 

Cinderella suojapusseja
 
Kehitetty Cinderella polttavaan 
wc: hen. 500 kpl/pakkaus
Art.nr 100820   
 

TARVIKKEITA  CINDERELLA WC:T

 
 
Suojapussien pidin - muovi  
Suojapussit laitetaan noin  50 kpl 
erissä
telineeseen, helppo ottaa pitimestä. 
Art.nr 100443
   
 

Cinderella polttomalja
 
Ylimääräinen polttomalja 
helpottaa tyhjentämisessä/
puhtaanapidossa.
Art.nr 100014   
 

Suojapussien pidin - metallia 
 
Koko pakkaus (500 kpl) laitetaan 
telineeseen.
Art.nr 100316   
 

Katon läpivientikumi
Tiilikatolle, mukana RST klemmari 
Art.nr 900031   
 
 
 
 
 
 

Katon läpivientikumi
Huopakatolle, mukana RST 
klemmari
Art.nr 900030
 
 

Seinäkiinnike D 110 mm putkelle. 
Art.nr 900022   
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Putkikiinnike 110 mm 
Art.nr. 900020 Harmaa       
Art.nr 900021  Tiilen pun.
   
  
 

Suoja 70 cm
Ilmastointiputken ja hatun suoja 
Art.nr. 900042  Musta   
Art.nr 900041 Tiilen pun.
Art.nr 900040 Kuparia
 

Sisäventtiili
Venttiili  200 mm wc huoneen 
sisälle (Classic/Gas).
Art.nr 900038
 
  
 
 

 
Aurinkopaneeli paketti
 
Sopii Cinderella Gas malliin. 
Sisältää 50 W aurinkopaneelin, 
katto- tai seinäkiinnikkeet 
regulaattorin ja akkunapojen 
liittimet.
Art.nr 900100   
 

Istuinsuojan lämmitin
Sopii Cinderella Classic- 
malliin. Asennetaan 
istuinsuojan kannen alle 
 (14 W)
Art.nr 900090   
 

Ulkoventtiili 
Ventiili D 200 mm wc-
huoneen ilmastointiin 
(Classic, Gas).
Art.nr 900037   
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Vertailu erilaisista WC järjestelmistä
 
 Polttava WC
Hyviä puolia:
-  Ei tarvitse vettä tai viemäriä
-  Hajuton - mahtuu pieneen tilaan
-  Helppo asentaa
-  Ei haju- tai kärpäsongelmia
-  Helppo hoitoisuus (tuhkan tyhjennys)
-  Ei kemikaaleja - ei kuivikkeita   
-  Tuhka sopii maanparannukseen
-  Ei tarvitse lämmitettävää tilaa
 
Huonoja puolia:
- Suurempi investointi verrattuna   
pieniin biologisiin wc-malleihin
- Tarvitaan sähkö tai kaasu/12 V sähkö
- Joissakin malleissa vedontunne ja 
wc tilan kylmeneminen

Biologinen WC
Hyviä puolia:
- Edullinen hankkia (pienet mallit)
- Alhaiset käyttökulut
 
Huonoja puolia:
- Kallis hankkia (suuret mallit)
- Jätteenkäsittelyä/  
 jälkikompostointi
- Vaatii lämpimän tilan
- Hajuhaitan vaara
- Kuormitusvaihtelujen aiheuttamat
  ongelmatilanteet (pienet mallit)
 

Vesihuuhtelu WC
Hyviä puolia:
- Sama mukavuus kuin kotona
 
Huonoja puolia:
-  Ei hyväksytä kaikkialle  
(wc kieltoalueet )
- Suuret ja monimutkaiset 
 asennukset
- Kallis hankkia - 
 kallis käyttää
- Vaatii lämpimän tilan

ASIAKKAAMME KERTOVAT

” Hankimme kesällä 2008  mieheni kanssa 
Cinderella-vessan ja asensimme sen juuri 
sopivasti Juhannukseksi - laite toiminut 
ongelmitta siitä lähtien.”
” Ei hajuja, sisällä tai ulkona - ei 
jätetyhjenyksiä! Se on yhtä helppo asentaa 
ja käyttää kuten esitteessä kerrotaan.”
 
Hassie Tegelö (Tukholman saaristo)
 

Valikoimassa on myös järkeviä harmaavesipuhdistamoita

 

 

CinderellaWC.fi 

Kuusikkotie 25
01380 Vantaa
 

0400912111
 
helpdesk@raita.com
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