
Separett Freeze on pakastava kuivakäymälä, joka sopii niille, jotka tarvitsevat käymälän, joka ei 
vaadi kiinteää asennusta ja tuuletus- tai virtsaputkien vetämistä seinän läpi. Tarvitset vain sähköpis-
tokkeen ja käymälä on käyttövalmis tunnin päästä virran kytkemisestä.

Freeze toimii pakastearkun tavoin. Käytön jälkeen jäte jäädytetään ja siitä tulee hajutonta. Täysi 
sisäsäiliö tyhjennetään esimerkiksi käymäläjätekompostoriin.. Freeze sopii hyvin väliaikaisek-
si käymäläratkaisuksi kylpyhuoneremontin yhteydessä, mutta se on myös oivallinen käymälä 
vapaa-ajan asunnolle. Hajuttomuuden ja helpon asennuksen takia se sopii oikein hyvin myös 
yökäymäläksi. Huomaa, että pakastava kuivakäymälä Separett Freeze ei erottele jätteitä, joten säiliö 
täyttyy nopeasti. Kahden henkilön käytössä säiliö on tyhjennettävä noin viikon välein.

Freeze valmistetaan Suomessa ja sillä on 3 vuoden takuu.

FREEZE 2000 
Tuotenumero 1195-01

KAHVALLINEN ÄMPÄRI
Kahvallisen ämpärin ansiosta pakastava käymälä on helppo 
tyhjentää. Tuotenumero 1212-01.

JÄTE JÄÄDYTETÄÄN
Pakastava käymälä on käyttövalmis noin tunnin kuluttua virtojen 
kytkemisestä. Sisäsäilön lämpötila pysyy noin -18 asteessa ja jäte 
jäätyy noin tunnissa. Lämpötilan säätö onnistuu käymälän takana 
olevalla termostaatilla..

HELPPO PUHTAANAPITO
Freeze on helppo pitää puhtaana. Puhdistukseen käytetään tavallisia kylpyhuoneen puhdistukseen käytettäviä puhdistusaineita.

HELPPO KÄYTTÄÄ

TEKNISET TIEDOT

TÄMÄ SISÄLTYY TOIMITUKSEEN

– 1 jätesäiliö
- 10 kpl kompostoitavia säkkejä
- 1 lastenistuin

TÄYDENTÄVÄT TUOTTEET

– 30010 Roslag käymäläjätekompostori*

*
Roslag käymäläjätekompostori soveltuu 
myös kotitalousjätteen kompostointiin.

ASENNUS

Separett Freeze ei vaadi kiinteää asennusta. Kytke vain käymälä verkkovirtaan. Viemäröin-
tiä tai tuuletusputkistoa ei tarvita.

Materiaali SisäosatFREEZE
2000

Jännite/
teho

Energian
kulutus

Virtaliitäntä Äänitaso /
Kantavuus

Kierrätettävä anti-
bakteerinen ABS- 
muovi, valkoiseksi 
maalattu teräs.

20 litraa 
polypropeeni. 
Täysi säiliö 
noin 20 kg.

230 V / 
60 W

0.73 kWh/vrk 2,3 m 
maadoitettu 
johto

 Noin 39 
dB(A)
150 kg

Pakk. koko 
/ paino

P:65 L:46 
K:60
30 kg
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Kaikki sähkötuotteemme ovat CE-merkittyjä. 
Lisätietoa tuotteistamme löytyy verkkosivuiltamme osoitteesta www.separett.fi.Takuu 3 vuotta Takuu kattaa kaikki alkuperäisosat
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