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EL-DORADO polttava kuivakäymälä

OSA GYLLING-YHTYMÄÄ•
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Sunwindilla on pitkä kokemus Pohjoismaisista mökkimarkki-
noista, ja viimeisten 24 vuoden aikana olemme tarjonneet 
mukavuudet tuhansille mökkeilijöille. Vuodesta 1993 olemme 
olleet johtava aurinkoenergian ja vaihtoehtoisten energia-
ratkaisujen toimittaja ja olemme vuosien varrella keränneet 
laajamittaisen kokemuksen myös muista tuotealueista kuten 
mökkikäymälöistä, vesiratkaisuista ja kaasutuotteista. Poltta-
va kuivakäymälä El-dorado on Sunwindin laajan kokemuksen 
pohjalta kehitetty tuote nimenomaan Pohjoismaisiin olosuh-
teisiin.

Mukavuuksia vapaa-aikaan 

Sunwind on vuodesta 1993 lähtien ollut vahvasti edesautta-
massa mökkeilijöiden ja muiden loppukäyttäjien tietotaidon 
paranemista ympäristöystävällisten ratkaisujen osalta. Puh-
taista, uusiutuvista ja valtakunnan verkosta riippumattomista 
energiaratkaisuista nauttii jo sadat tuhannet Pohjoismaalai-
set mökkeilijät. Ratkaisujen avulla mökeille on voitu luoda 
käytännössä samat mukavuudet joista mökkeilijät nauttivat 
olleessaan kotona. Enjoy your spare time!

Laatua ja asiantuntemusta

Laatu ja osaaminen ovat arvoja, joita vaalimme. Kun ostat 
Sunwind-tuotteen, voit olla varma, että tuote on valmistettu 

tiukan laadunvalvonnan alaisuudessa. Uskomme myös, että 
sinä mökinomistajana nautit suurta iloa kohdatessasi meidän 
jälleenmyyjämme, jolla on asiantuntemusta ja kyky neuvoa. 
Panostamme jälleenmyyjiemme jatkuvaan koulutukseen. 

Sunwind – Osa Gylling-yhtymää

Sunwind Gylling on osa ruotsalaista Ab Gylling-yhtymää, jonka 
perusti Bertil Gylling 1912. Yritys löi itsensä läpi vuonna 1928 
omalla radiolaitteiden tuotannollaan. Centrumradio tunnettiin 
tuolloin radiona, jonka äänenlaatu oli sen aikaisen mittapuun 
mukaan uskomattoman hyvä. Gyllingin kansainvälinen menes-
tys sai jatkoa Centrum-puhelimien myötä. Puhelimien val-
mistus myytiin L.M. Ericssonille 1967. Tämän jälkeen Gylling 
lanseerasi Pohjoismaihin maailman johtavia elektroniikkaval-
mistajia, kuten Apple, Sony, Samsung ja Sanyo. 

Sunwind Gylling perustettiin Norjassa 1993 ja on näistä 
vuosista kasvanut Pohjoismaiden suurimmaksi toimijaksi 
mökki- ja vapaa-ajan markkinoilla. Sunwind on myös johtava 
kaasugrillien sekä puutarha- ja terassituotteiden toimittaja 
Pohjoismaissa. Suomessa Sunwind Gylling Oy on aloittanut 
toimintansa 1999.
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Polttava kuivakäymälä  
Sunwind El-dorado

Polttavalla El-dorado käymälällä viet 
mökkimukavuudet aivan uudelle tasolle. 

Nykyaikaisella  
designilla varustettu 
El-dorado saa kylpy-
huoneesi näyttämään 
tyylikkäältä.

Hygieenisyys ja käyttäjäystä-
vällisyys on yksi tämän käymä-
län parhaimmista puolista.

Viikon käytön jäl-
keen lopputulokse-
na vain kupillinen 
tuhkaa.
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Mukavuutta mökillä
Polttavalla El-dorado kuivakäymälällä saat lähes saman 
käymälämukavuuden kuin kotonasi, vaikka mökkisi olisi kau-
kana vesi- ja viemäriverkostosta. Käymäläjätteet poltetaan 
korkeassa lämpötilassa ympäristöystävälliseksi tuhkaksi. 
El-dorado sopii kaikkiin kohteisiin joihin tulee sähköverkko. 
Tuhka-astia tyhjennetään n. 1 viikon käytön jälkeen.

Suomessa monet mökit sijaitsevat syrjaseuduilla. Turvalli-
suus, laatu sekä yksinkertainen huolto ovat tämän käymälän 
etuja.

• Luotettavuus: WC toimii kaikissa lämpötiloissa, eikä jätä  
 sinua pulaan kun on tosi kyseessä! Sähkökomponenttien  
 määrä on minimoitu, joka on välttämätöntä hyvän toimivuu - 
 den kannalta.

• Laatu: Käymälässä on käytetty huippulaadukasta ruostuma- 
 tonta terästä. Lämpöelementti sekä muut komponentit ovat  
 korkealaatuisia, ja tämän vuoksi käymäläsi on pitkäikäinen.  
 El-dorado on paloturvallinen. Lisäksi siinä on hyväksynnät  
 IPX4 (roiskevesitiivis), Semko, Nemko ja Fimko.

• Huolto: Yksittäisiä osia pitää vaihtaa ajan kuluessa. Tämän  
 vuoksi osat ovat «click and release» -tyylisiä, joka tekee lait- 
 teen huollosta ja ylläpidosta helppoa.
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• Hygieeninen ja  
 käyttäjäystäväl- 
 linen

• Yksinkertainen tyh- 
 jentää, lopputulok- 
 sena vain tuhkaa

• Ei vaadi viemäri- 
 liitäntöjä, vain 230V  
 sähköliitännän.  
 Sallittu kaikkialla.

• Iso kapasiteetti  
 - jopa 12 henkilöä  
 per päivä

• Helppo huoltaa.   
 «Click and Release»  
 kaikissa pääkompo- 
 nenteissa.  

• Energiaystä- 
 vällinen - kansi  
 polttokammiossa

• Yksinkertainen 
 asentaa

• Kaikki komponentit  
 korkealaatuisia

• Semko-, Nemko-, ja  
 Fimko-hyväksytty

12

t

--
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Ennen jokaista käyttökertaa käymäläpussi asetetaan käymälään. 

Päivittäinen käyttö:
1

Käynnin jälkeen: paina nappia ja polttoprosessi alkaa.

2

Ennen tuhka-astian tyhjennystä, etuluukku pitää ottaa pois. 

Tuhka-astian tyhjennys:
1

Kuva näyttää miten tuhka-astia otetaan pois. Jäte voidaan tyhjentää kom-
postiin tai käyttää sellaisenaan lannoitteena. 

2

Kapasiteetti Tuhka-astian tilavuus Paino Jännite Teho Mitat cm Ilmanvaihto Putken asennus

12 henkilöä 3,5 litraa 33 kg 230V 10A 2300 W 69 x 58 x 40 110 mm 1 x 90° 2 x 45° Max 6m putkea 
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Toiminta

Ennen jokaista käyttökertaa käymäläpussi asete-

taan käymälään. Käymäläpussi varmistaa että kaikki 

jätökset tippuvat palokammioon. Paina käynnistä- 

nappia ja palaminen alkaa. Jätökset tippuvat auto-

maattisesti palokammioon nappia painamalla. 

7

Palaminen tapahtuu termostaattiohjatun 

1800 W lämpöelementin avulla. Yksi poltto-

kerta vie n. 60 minuuttia. Käymälää voidaan 

käyttää turvallisesti vaikka palaminen olisi-

kin käynnissä. Käymälä voidaan kytkeä 10 A 

sulakkeen taakse.

Polttamisen jälkeen lämpöelementti sammuu ja tuu-

letin menee päälle kunnes käymälä on viilentynyt. 

Paloprosessi tapahtuu suljetussa palokammiossa, 

joka tekee tästä käymälästä markkinoiden energiate-

hokkaimman. Testimme osoittavat että El-doradossa 

on markkinoiden pienin sähkönkulutus!
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Ilmanvaihto
Käymälän ilmanvaihto tulisi tehdä kiinteällä Ø110mm ilmanvaihtoput-
kella. Suosittelemme ilmanvaihtopakettiamme (lisävaruste). Käymä-
lään ei tulisi asentaa muita mekaanisia ilmanvaihtimia ja käymäläti-
lassa tulisi olla vähintään yksi korvausilmaventtiili.

Asennus
Käymälän palokaasut tulee johtaa ulkopuolelle. On olemassa kaksi 
asennusvaihtoehtoa. Ilmanvaihtoputki johdetaan suoraan katon läpi 
siitä kohdasta jossa käymälä sijaitsee. Toinen vaihtoehto viedä ilman-
vaihtoputki seinän läpi ja siitä katon yläpuolelle. Ilmanvaihtoputken 
tulisi yltää vähintään 60 cm katonharjan yläpuolelle. Asennuksessa 
kannattaa huomioida mahdollinen lumen tulo katolle, jolloin ilman-
vaihtoputken tulisi yltää vieläkin korkeammalle. Putkihaaran käyttöä 
suositellaan molemmissa asennuksissa.

Vaihtoehto 1:
Ilmastointiputki menee suoraan katon läpi 
ja sen yläpuolelle.

Vaihtoehto 2:
Ilmastointiputki menee suoraan katon läpi ja 
sen yläpuolelle.

Vaihtoehto 2b:
Ilmastointiputki kulkee ensin seinän läpi ja 
kiertää räystään kulmapaloilla. Max 2 x 45° ja 
1 x 90° kulmat.

Jos 90° mutka on sisä-
tiloissa, muista laittaa 
sen alle astia konden-
soidulle vedelle.
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Laatikossa 500 kpl, sopii 
El-doradoon sekä useim-
piin muihin malleihin. 

(720120)

Vaihdettava katalyyttiaine 
El-dorado polttokäymälään.

(720122)

El-dorado polttava käymälä

45°, 110 mm.

(720130)

El-dorado ja lisätarvikkeet

El-dorado  
katalyyttiaine

Käymäläpussit 
polttokäymälään

Tyylikäs metallista tehty teline, 
jolla polttavassa käymälässä käy-
tettävät pussit ovat näppärästi 
käden ulottuvilla.

(720121)

Käymäläpussiteline 
El-dorado

Mutka

Sisältää:

• 4 kpl Ø110 mm ilmasto- 
 intiputkia (1 metri)

• 1 kpl 90 asteen mutka

• 2 kpl putkikiinnittimiä

• 1 kpl kattotiiviste

• 1 kpl piippuhattu

Ilmastointipaketti El-dorado 
polttavaan käymälään

(720125)

Sisältää: Käymälän, 
paketin käymäläpusseja, 
ruuvipussin käymälän 
kiinnittämiseen. 

(720100)
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Sunwind on alallaan pohjoismaiden johtava yritys. 
Yrityksen laaja tuotevalikoima on tarjolla samanlaisena 
Norjassa, Ruotsissa ja Suomessa. Sunwind panostaa 
erityisesti laatuun, osaamiseen ja saatavuuteen. 

Sunwindin tuotevalikoimaan liittyvä kattava asiantun-
temus yhdessä paikallisolosuhteiden tuntemuksen kanssa takaa sen, että jälleen-
myyjämme voivat antaa aina parhaan mahdollisen palvelun ja opastuksen.

Sunwindin jälleenmyyjäverkosto kattaa koko Suomen. Sunwind jälleenmyyjän 
löydät siis läheltäsi, olitpa sitten mökillä tai kotonasi. Lisäksi suurin osa jälleen-
myyjistämme toimii toimituspaikkana verkkokaupallemme. Vieraile sivuillamme 
www.sunwind.fi; tee tilaus, maksa ja nouda tuotteet jälleenmyyjältämme silloin 
kun Sinulle parhaiten sopii! 

JÄLLEENMYYJÄ KAUPUNKI OSOITE POSTINUMERO PUHELIN KOTISIVUT MYYNTI/HUOLTO

Raita Environment VANTAA Kuusikkotie 25 01380 040 0912 111 www.raita.com myynti

Netrauta Tammisto VANTAA Valimotie 18 01510 020 7500 424 www.netrauta.fi myynti

Kodin Terra, Tuusula TUUSULA Majavantie 5 04320 076 662 00 www.kodinterra.fi myynti

Oy Hasses Smedja Ab PORVOO Kuninkaantie 1253 07130 040 0557631 www.hasses-smedja.com myynti

Kodin Terra, Hämeenlinna HÄMEENLINNA Katsastusmiehentie 9 13130 03 84880 www.kodinterra.fi myynti

Kodin Terra, Lahti LAHTI Simolanmutka 15680 03 813 070 www.kodinterra.fi myynti

Sunwind Turku TURKU Pitkämäenkatu 4 20250 040 565 8810 www.sunwind.fi myynti, huolto

Sunwind Kaarina KAARINA Niemeläntie 4 A 20780 020 1102 600 www.sunwind.fi myynti

Kodin Terra, Pori PORI Tikkulantie 4 28100 02 625 1990 www.kodinterra.fi myynti

Huoltomaailma NOKIA Rälssikatu 7 37120 045 - 2069906 www.huoltomaailma.fi myynti

Kodin Terra Nokia NOKIA Juhansuonkatu 6 37150 010 7670600 www.kodinterra.fi myynti

Netrauta Ideapark LEMPÄÄLÄ Ideaparkinkatu 4 37570  020 7500 422 www.netrauta.fi myynti

Kodin Terra, Jyväskylä PALOKKA Palokanorsi 12 40270  010 7673 800 www.kodinterra.fi myynti

Kodin Terra, Kokkola KOKKOLA Heinolankaari 3 67700 020 780 8700 www.kodinterra.fi myynti

Wikro Tools PIETARSAARI Teollisuustie 2 68860 06 781 6000 www.wikro.fi myynti

Teho Posako Oy KUOPIO Tehdaskatu 37 70620 017 369 6800 www.tehoposako.fi myynti

Kodin Terra, Kuopio KUOPIO Viitostie 1771 70800 010 76 27500 www.kodinterra.fi myynti

Tmi Lasse Papunen IISALMI Tunnelikatu 19 74130 0400 - 373699 myynti, huolto

Kodin Terra, Rovaniemi ROVANIEMI Suosiolantie 8 96320 044 788 5050 www.kodinterra.fi myynti

K-Rauta Rovaniemi ROVANIEMI Oijustie 96320 016 331 1500 www.k-rauta.com myynti

Mökkikeskus verkosto www.mokkimaailma.fi myynti, huolto

SUNWIND – mukavuuksia 
vapaa-aikaan jo  
vuodesta 1993

HUOM! Jälleenmyyntiverkostoa päivitetään jatkuvasti. Ajantasaiset tiedot löydät kotisivuiltamme www.sunwind.fi.
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Sunwind Gylling Oy
Niemeläntie 4, 20780 Kaarina

Puhelin: 020 1102 600

Sähköposti: sunwind@sunwind.fi

www.facebook.com/sunwind.fi

Sunwind-jälleenmyyjäsi:


