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 Testimenestyjä!

Markkinoiden ainoa 
Joutsenmerkitty 

kompostikäymälä!



Yksinkertainen
Hankkiessanne MullToa käymälän saatte tyylikkään, helppohoitoisen ja 
ylellisen biologisen käymälän mökillenne  - ilman jätevesiliittymää! 
Ruotsalaisvalmisteinen MullToa on todellinen luonnon ystävä, ei kemikaa-
leja; täysin luonnonmukainen jätteenkäsittely! 
Käytä MullToa käymälääsi kuin mitä tahansa sisävessaa.
MullToa-käymälän erikoisuus on sen luonnonmukainen hajottamisproses-
si paikan päällä, itse laitteen sisällä. Uniikin tekniikkansa ansiosta MullToa 
on eniten myyty biologinen käymälä Ruotsissa.  Kompostisäiliön ansiosta 
pytty on hieman ”pyöreämpi”. Tyhjennyksen koittaessa on käymälän laa-
tikko täyttynyt valmiilla mullalla, joka voidaan palauttaa luonnon kiertoon. 
Kompostointiprosessin ansiosta jäte on pienentynyt 5-10%:iin alkuperäi-
sestä tilavuudestaan. 
Tämän ansiosta tyhjennykseen riittää yleensä yksi kerta mökkisesongissa. 
Yksinkertaista, helppoa ja hygieenistä sekä kestävää luonnolle!

Uutuus!
Uudet MullToa ai (auto intelligence)
käymälät hoitavat itse itsensä. 
Vieraita yhtenä päivänä, talo tyhjänä toisena – AI-tekniikan avulla voit unohtaa 
kuormituksen vaihtelun tuomat säätöhankaluudet. Käymälä säätää itsensä au-
tomaattisesti käyttökuormituksen mukaan. Toiminta perustuu uuteen AI (auto 
intelligence) tekniikkaan, joka tunnistaa pienen prosessorin avulla kuinka paljon 
käymälää käytetään. Tämän avulla laite säätää lämmitystehoa tehokkaan haihd-
uttamisen ja toimivan kompostoinnin varmistamiseksi.
Voit siis unohtaa lämpötilan säädöt käyttäjämäärän perusteella ja keskittyä va-
paa-ajan viettoon. Uutta AI-mallia ei tarvitse edes ”huuhdella”!



on kaunista.

Ainoa käymälä jolle on myönnetty 
Joutsenmerkki.
Jos haluat mökillesi varmasti luonnollisesti toimivan käymälän, 
on Joutsenmerkillä varustettu laite varma valinta. MullToa on 
markkinoiden ainoa biovessa, jolle Joutsenmerkki on myönnetty.  
Tunnustus on merkki laadusta, riittävästä kapasiteetista sekä luon-
nonmukaisuudesta. 



Uusi MullToa-käymälä säätää AI-tekniikan avulla 
toiminnan käyttäjämäärän mukaan 
– fiksusti ja automaattisesti 
MullToa 65ai (ai = auto intelligence) edustaa uutta biologisten käymälöiden sukupolvea joka säätää toi-
minnot kuormituksen mukaan. MullToa käymälässä ei tarvitse odottaa edellisen käyttäjän jälkeen pit-
kään, vaan seuraava voi käydä tarpeillaan heti edellisen jälkeen. 

MullToa 65ai on lippulaivamallimme, huipputuote puhuttaessa biologisesta sisäkäymälästä ilman viemäröintiä. 
Se on markkinoiden ainoa malli, jolle on myönnetty Joutsenlippumerkki. 
Käymälässä on suuri kapasiteetti ja on niin miellyttävä käyttää, että unohdat käyttäväsi biologista käymälää.

Saadakseen joutsenmerkin, laitteen on pitänyt selvittää vaativat testit.
Käymälän pitää läpäistä tiukat ympäristö-, toiminnallisuus- ja laatuvaatimukset. 

Kapasiteetti: 4-6 henkilöä vapaa-ajan käytössä, 4 henkilöä päivittäisessä käytössä.
Maksimiteho: 355 W.
Mitat: Korkeus 66 x Leveys 65 x Syvyys 81 cm.
Tarvittava lattia-ala: 65 x 135 cm.
Istumiskorkeus: 51 cm.

Käyttö on helppoa, jopa käymälän ”vetäminen” tapahtuu itsestään. Laite kom-
postoi jätteen ja paperit paikan päällä suoraan nerokkaan tekniikan avustamana, 
jonka ansiosta käyttäjän ei tarvitse huolehtia toimivuudesta. Tyhjennys tapahtuu 
hygieenisesti laitteen alaluukun kautta vedettävän multalaatikon kautta.

Istuin on tyylikäs ja siinä on näkösuojat kompostiin käytettäessä istuinta joko 
istuallaan tai seisten, jolloin komposti ei ole suoraan näkyvillä.

Käyttäjämäärä 4-6
Tilapäisesti +2

Asennuspakkaus mukana toimituksessa
Pakkaus sisältää tuuletusputkia 4 kpl, ulkoasennusputken, eristeitä 2 kpl,  
supistusmuhvin, läpivientisuojan sekä hyönteisverkon. Jos asennuksesi kul-
kee seinän läpi, käytä seinänläpivientiasennussarjaa (lisävaruste).



Mikäli tarve haihdutukselle ei ole suuri,
on perinteinen MullToa erinomainen vaihtoehto

MullToa käsittelee jätteen ja paperit paikan päällä nerokkaan jätteenkäsittelytekniikan avulla, 
joka pienentää jätteen tilavuutta 90-95% alkuperäisestä. Metodi on sama kaikissa MullToa käymälöissä.

MullToa 25e käyttö on helppoa automaattisen huuhtelun (sähköinen kompostin sekoitus) ansiosta. Toiminto parantaa toimivuutta 
erityisesti vieraiden ja lasten käyttäessä käymälää.

Kapasiteetti: 1-3 henkilöä vapaa-ajankäytössä
Maksimiteho: 355 W
Mitat: Korkeus 65 x Leveys 55 x Syvyys 71 cm
Tarvittava lattia-ala: 55 x 110 cm
Istumiskorkeus: 51 cm

MullToan mallissa 25e säädetään kompostin lämpötilaa käytön mukaan. Mal-
lit soveltuvat erinomaisesti vapaa-ajan asuntoihin joissa käyttäjämäärä on vä-
hän pienempi. Luonnollisesti 25e hoitaa hommansa samalla tyylikkyydellä kuin 
isommat mallit.

Käyttäjämäärä 2-3
Tilapäisesti +1

Asennuspakkaus mukana toimituksessa
Pakkaus sisältää tuuletusputkia 4 kpl, ulkoasennusputken, eristeitä 2 kpl,  
supistusmuhvin, läpivientisuojan sekä hyönteisverkon. Jos asennuksesi kul-
kee seinän läpi, käytä seinänläpivientiasennussarjaa (lisävaruste).



Ympäristöystävällistä luksusta   –  ilman vettä ja viemäröintiä!
Alkuperäinen MullToa muuttaa jätteen mullaksi 
– paikan päällä.
MullToa on ruotsalainen tuotemerkki joka tarkoittaa kompos-
tikäymälää joka tekee jätteestä multaa biologisen prosessin 
välityksellä paikan päällä, sisällä käymälässä. Kompostointi 
ja siten palaminen on tehokasta luonnon omien mikro-orga-
nismien avulla. Laitteen nimi viittaa sen kykyyn tehdä multaa 
luonnollisesti, ilman virtsan erottelua tai kemikaaleja. 
Ympäristön hyväksi – ilman vettä tai viemäröintiä.

Uutuus!
Jos MullToa on merkitty AI (auto intelligence)-merkillä, hoitaa 
käymälä itse säädöt saavuttaakseen tehokkaan kompostoin-
nin.

Onko käymäläsi Joutsenlippumerkitty?
Joutsenlippu on tae siitä, että laite on testattu ja täyttää Natur-
vårdsverketin, sosiaalihallituksen sekä kuluttajaviraston tiukat 
ympäristönormit. Perusteellinen testi sisältää sekä toimivuu-
den että laadun tarkan tutkimuksen.
Jos haluat laitteen joka varmasti täyttää luonnonmukaisen 
toiminnan, Joutsenlipulla varustettu laite on varma valinta. 
MullToa on markkinoiden ainoa kompostikäymälä joka täyttää 
merkin vaatimukset.

Helppo asentaa.
Laite on helppo asentaa perusteellisten asennusohjeiden mu-
kaan. Tavallisimmat kysymykset asennuksesta tai käytöstä lö-
ytyvät ”kysymyksiä ja vastauksia” osiosta.

Alhaiset käyttökustannukset.
Sähkönkulutus on pientä, jonka ansiosta myös käyttökustan-
nukset jäävät pieniksi. Verrattuna esimerkiksi polttokäymälään, 
jäävät MullToan kustannukset noin 90 % pienemmiksi!

Laatu ja takuu
Laadukkaat laitteet kestävät. Jos huono onni kohtaa, myön-
nämme laitteelle kahden vuoden takuun sähköisille osille sekä 
5 vuoden takuun rakenneosille. 
Takuu kattaa osat, ei asennusta.
MullToa tuotesarja on valmistettu laatutietoisille käyttäjille, joille 
asettavat korkeat vaatimukset sekä valmistajalle että ympä-
ristöasioille.Tyytyväinen asiakas on paras edustajamme!

Voit asentaa laitteen itse, seuraa vain tarkasti 
asennusohjeita. Yksinkertaista.

Lämmitin

Korvausilmaventtiili



Ympäristöystävällistä luksusta   –  ilman vettä ja viemäröintiä!

Näköeste avautuu automaattisesti, kun istuinren-
kaalle istuudutaan. Käytä MullToaa kuin perinteistä 
vesivessaa!

MullToa mallissa 65ai on pehmeästi laskeutuva kansi.

Neljän henkilön vuotuiset jätteet mahtuvat tehokkaan kompostoinnin ansiosta multalaatikkoon (vapaa-ajan käyttö).

Ylläpito helppoa ja hygieenistä.
Laitteen ylläpito on helppoa ja hygieenistä, koska nestemäistä 
jätettä ei tarvitse käsitellä tai erotella millään tavalla. Jätteenä 
käymälä tuottaa valmista multaa. MullToassa ei tarvitse toistu-
vasti tyhjentää tuhkalaatikkoa tai muuta jätesäiliötä, vapaa-
ajankäytössä riittää, kun laitteen alaosassa oleva multalaatikko 
tyhjennetään 1-2 kertaa mökkikaudessa. 
Jos laite on neljän hengen päivittäisessä käytössä lomakauden 
aikana, saattaa laite edellyttää tyhjennystä kesken kauden. 
Laatikon tyhjennys onnistuu kuitenkin helposti ja hygieenisesti.

Testimenestyjä!
Meidän Mökki lehti testasi sisäkäymälät keväällä 2016, Mull-
Toa otti selkeän testivoiton polttokäymälän ja pakastavan käy-
mälän kilpaillessa sitä vastaan. 



Miten tunnistaa MullToa käymälä?

Oikeassa MullToa kompostikäymälässä lukee aina MullToa. 
Muiden laitteiden päällä lukee jotain muuta. Oikea MullToa 
on ainoa käymälä jossa kompostoituminen tapahtuu laitteen 
sisällä, paikan päällä. Ilman erottelua tai kemikaaleja 
– luonnonmukaisesti.

Multa palautuu luonnon kiertoon kuin lahjana. Suurin mallim-
me, MullToa 65ai, on saanut arvostetun joutsenlippumerkin 
osoituksena toiminnallisuudesta ja luonnonmukaisuudesta. 
Tämä ainoana kompostikäymälänä markkinoilla.

Kun valitset kompostikäymälää, varmista myyjältä että saat 
oikean MullToa-käymälän. Näin varmistat sen, että saat lait-
teen, joka tekee mitä lupaa.Toivottavasti ymmärrät nyt, miksi 
MullToa on Ruotsin eniten myyty biologinen käymälä.
Iloista mökkikautta!

Maahantuoja: Biolan Ekoasuminen Oy 
PL 2, 27501 Kauttua
Puhelinvaihde: (02) 5491 600
ekoasuminen.fi


