
PŘENOSNÉ TOALETY
NEJLEPŠÍ V OBLASTI KOMFORTU A ODOLNOSTI

TIP!TIP!



Komfortní, praktické a odolné toalety - to je 

základem značky Thetford. Thetford vynalezl 

světoznámé, originalní přenosné toalety Porta-Potti.

PROČ THETFORD

Dnes jsme předním světovým dodavatelem 

mobilních toaletních systémů, stejně jako ledniček, 

vařičů, servisních dveří a široké škály sanitárních 

náplní. Snažíme se být nablízku našim zákazníkům 

a partnerům. To se odráží ve všem co děláme a 

produkujeme, spojujeme zkušenost, představivost 

a znalosti potřebné k dosažení bezpečných a 

spolehlivých inovací. Výrobky Thetford jsou k 

dispozici po celém světě prostřednictvím místních 

prodejců. Nabízíme jen ty nejkvalitnější výrobky.

VÝHODY TECHNOLOGIE THETFORD

  Prvotřídní kvalita

  Praktičnost

  Dlouhá životnost

  Standartní 3letá záruka  

  Vynikající zákaznický servis

  Rozsáhlá servisní síť

VÝHODY PORTA POTTI

  Vyvinutá vynálezcem přenosné toalety

  Odolná a praktická při používání

  Lehká ,vyrobena z vysoce kvalitních plastů 

  Vybavena výpustí pro vyprazdňování

  Volba systému splachování

   Široká řada výrobků pro péči o toalety  

Thetford dispozici
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Pokud hledáte komfortní, praktickou a odolnou přenosnou toaletu, která nepotřebuje 

napojení na přívod vody ani kanalizaci, má pro Vás Thetford vynikající řešení: Porta Potti. 

Objevte originál, světoznámý vynález společnosti Thetford!

Porta Potti Excellence & Porta Potti Qube
... developed by the inventor of the portable toilet
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Toaleta Porta Potti Excellence nevyniká pouze 

svým jedinečným designem, odlišuje se i svým 

tvarem a výškou sezení. Vše o Porta Potti 

Excellence si přečtete na stranách 5 až 7.

Porta Potti Qube tvoří základ našeho sortimentu 

odolných přenosných toalet. Hladké linie a 

propracované křivky nejsou důležité pouze 

kvůli vzhledu, poskytují také největší pohodlí 

a snadné použití. Vše o Porta Potti Qube si 

přečtetena stranách 8 až 10.
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Která toaleta vyhovuje Vašim požadavkům, 

zjistíte z následující srovnávací tabulky.

Nabídka dostupných výrobků se může v jednotlivých zemích lišit.

Úroveň pohodlí 

Velikost

Rozměry  

(vxšxd)

Výška sedátka 

Systém splachování

Ukazatel hladiny   

odpadní nádrže  

Objem sběrné  

odpadní nádrže

Ukazatel hladiny 

nádrže splachovací   

vody

   

Objem nádrže    

splachovací vody

Čistá hmotnost

Doplňkové 

informace

Střední

330 x 383 x 427

mm

324 mm

Měchový

Ne

12 L

Ne

15 L

3,6 Kg

Velká

414 x 383 x 427

mm

408 mm

Měchový

Ne

21 L

Ne

15 L

3,9 Kg

Doplňková kotvící 

souprava (Hold 

Down Kit)

Malá

313 x 342 x 382

mm

308 mm

Pístový

Ano

10 L

Ne

10 L

3,3 Kg

  Kotvící souprava

(Hold Down Kit)

Střední

330 x 383 x 427

mm

324 mm

Pístový

Ano

12 L

Ne

15 L

3,8 Kg

Velká

414 x 383 x 427

mm

408 mm

Pístový

Ano

21 L

Ne

15 L

4,0 Kg

Doplňková kotvící 

souprava (Hold 

Down Kit)

Velká luxusní 

448 x 388 x 450

mm

443 mm

Pístový

Ano

21 L

Ano

15 L

5,3 Kg

•  Držák toaletního 

papíru

•  S doplňkovou 

podlahovou 

 krytinou šedé 

 barvy 

Velká luxusní 

448 x 388 x 450

mm

443 mm

Elektrický

Ano

21 L

Ano

15 L

5,5 Kg

•  Držák toaletního 

papíru

•  S doplňkovou 

podlahovou 

 krytinou šedé 

 barvy

Porta Potti
Qube 145

Porta Potti
Qube 165

Porta Potti
Qube 335

Porta Potti
Qube 345

Porta Potti
Excellence

Porta Potti
Qube 365
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JEDNIČKA MEZI PŘENOSNÝMI TOALETAMI

Porta Potti Excellence, přesně a do posledního 

detailu ukazuje znalosti a zkušenosti výrobce. 

Toaleta Porta Potti Excellence je také k dispozici 

v luxusní verzi s bateriovým splachovacím 

systémem. Porta Potti Excellence se od ostatních 

přenosných toilet liší nejen svým jedinečným 

designem, ale i svým tvarem včetně výšky 

sezení na kterou jste zvyklí z toalet svých 

domovů. V kombinaci s větší plochou na sezení 

je Porta Potti Excellence pohodlná pro všechny 

věkové kategorie.

Toaleta je vybavena informačními integrovanými 

indikátory, které informují o výši hladiny

splachovací vody ( 1 ) a o výši hladiny odpadní 

vody ( 2 ) Tyto indikátory Vás současně informují  

o tom, kdy je nutno doplnit vodu pro splachovaní  

a kdy je potřeba vyprázdnit odpadní nádrž.

Navíc je Porta Potti Excellence standartně  

vybavena integrovaným držákem

toaletního papíru ( 3 ).

    Designová přenosná toaleta
... by adding a touch of excellence

1

2

3



6

VÝHODY PORTA POTTI EXCELLENCE

  Inovativní designová toaleta

  Charakteristická svým tvarem a výškou 

sezení,na kterou jste zvyklí z toalet  

svých domovů

  Integrovaný ovladací panel s indikátory 

hladiny splachovací a odpadní vody

  Integrovaný vyklápěcí držák toaletního 

papíru

  Pohodlné zavzdušňovací tlačítko pro 

vyprazdňování bez rozstřikování

  Volba systému splachování

  Integrovaný zámek krytu (pro snadné 

použítí v případě, že musíte nádrž na  

splachovací vodu přenášet)

Chcete vědět, který model Porta Potti vyhovuje 

Vašim požadavkům? Podivejte se na stranu 4.

JE PROBLÉMEM STABILITA?

Když je důležitá stabilita,například na lodi, 

můžete vybrat doplňkovou podlahovou 

podložku pro upevnění toalety.

 

Díky svému luxusnímu vzhledu a vysoké úrovni 

pohodlí může být toaleta Porta Pott i 

Excellence použita na libovolném místě, 

ať již při kempování na lodi nebo i doma.

Jak Porta Potti 
Excellence pracuje? 

Toaleta se skládá ze dvou částí:

Horní část tvoří kombinace nádrže

splachovací vody a toaletní mísy s

oddělitelným sedátkem a krytem.

Spodní část tvoří sběrná odpadní nádrž. 

1   Obě části se dají snadno spojit a oddělit pomocí 

tlačítka na zadní části toalety.

2    Doplňování správných dávek náplní pro odpadní 

nádrže toalet Thetford je velmi snadné. 

3     Nádrž na splachovací vodu se snadno naplní 

po sejmutí víčka plnícího otvoru a nasazením 

nálevky pro doplňování vody.

4    Vodu a splachovací kapalinu lze doplňovat přímo 

do nádrže na splachovací vodu.
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  Ukazatele hladiny, kterými je Porta Potti  

Excellence standartně vybavena, Vám oznámí, 

kdy je potřeba vyprázdnit sběrnou odpadní 

nádrž ( 5 ) a kdy je potřeba doplnit vodu do 

nádrže na splachovací vodu ( 6 ). 

7    Odpadní nádrž se snadno přenáší. 

8    Toaleta Porta Potti Excellence je vybavena 

jedinečnou integrovanou otočnou výpustí, 

která maximálně usnadňuje vyprazdňování 

nádrže. Není potřeba odmontovávat nebo 

čistit jednotlivé díly. Zavzdušňovací tlačitko na 

sběrné odpadní nádrži zabraňuje nepříjemnému 

rozstřikování během jejího vyprazdňování. 

Zarážka na sběrné odpadní nádrži pohodlně drží 

výpustní trubku ve spravné poloze, což ještě 

více usnadňuje opětovné spojení obou nádrží.

SPLACHOVÁNÍ TOALETY JE SNADNÉ

Ručně ovládané pístové čerpadlo

Porta Potti Excellence se dodává 

s ručně ovládaným pístovým 

čerpadlem pro splachování toalety. 

Čerpadlo je lehce ovladatelné 

a zaručuje dostatečné spláchnutí. 

Elektrické čerpadlo

Toaleta Porta Potti Excellence je 

jediným modelem, který může 

být vybaven luxusním bateriovým 

splachovacím systémem. Použivá 

se 6 ks 1,5 V baterií typu AA, které vydrží na 500 až 

700 spláchnutí.

1

5

2

6

3

7

4

8



8

 Odolná přenosná toaleta

ZÁKLAD NAŠICH ODOLNÝCH PŘENOSNÝCH TOALET

Porta Potti Qube je základem našich odolných 

přenosných toalet. Zaručujeme Vám kvalitu, na 

kterou jste zvyklí, elegantně vtisknutou do svěžího 

designu. Hladké linie a propracované křivky nejsou 

důležité pouze kvůli vzhledu našich toalet, posky-

tují také optimální pohodlí a snadné použití. Toalety 

jsou vybaveny integrovaným zámkem krytu, 

vybráním pro otvírání krytu ( 1 ),

Vylepšeným držadlem táhla uzávěru odpadní 

nádrže ( 2 ), ale také pohodlnějším

držadlem sběrné odpadní nádrže ( 3 ). Zarážka 

na sběrné odpadní nádrži pohodlně drží výpusť ve 

správné poloze ,což ještě více usnadňuje opětovné 

spojení obou nádrží ( 4 ).

1

2

3 4
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... by adding a touch of comfort

PRO KAŽDÉHO JE TU NĚCO

Toaleta Porta Potti Qube se dodává v různých 

modelech s různým stupněm komfortu, aby 

splnila Vaše přání a vyhověla Vašim potřebám. 

Rozdíly mezi různými modely spočívají ve velikosti 

sběrné odpadní nádrže a nádrže splachovací, typu 

instalované pumpy a zda je sběrná odpadní nádrž 

vybavena ukazatelem hladiny.

HOLD DOWN KIT (UPEVŇOVACÍ SADA)

Pokud je důležitá stabilita, například na lodi,  

Porta Potti Qube 335 je vynikajícím řešením ve 

spojení s upevňovací sadou, kterou se toaleta 

spolehlivě upevní k podlaze. Upevňovací sadu 

pro Porta Potti Qube165 a 365 lze dokoupit 

samostatně. 

VÝHODY PORTA POTTI QUBE

  Odolná, pohodlná a praktická pro používání

  Otočná výpusť se zarážkou, zajistí spolehlivé 

spojení obou nádrží

  Pohodlné zavzdušňovací tlačítko pro 

vyprazdňování bez rozstřikování

  Volba systém splachování

  Integrovaný zámek poklopu (pro snadné použití 

v případě, že musíte nádrž na splachovací vodu 

přenášet) 

Chcete vědět, který model Porta Potti vyhovuje 

Vašim požadavkům? Podivejte se na stranu 4.
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Toaleta se skládá ze dvou částí:

Horní část tvoří kombinace nádrže 

splachovací vody a toaletní mísy s 

oddělitelným sedátkem a poklopem. 

Spodní část tvoří sběrná odpadní nádrž. 

1   Obě části se dají snadno spojit a oddělit 

tlačítkem v zadní části toalety.

2    Doplňovaní správných dávek náplní pro  

péči o toalety Thetford do sběrné odpadní 

nádrže prostřednictvým výpusté hubice je  

velmi snadné.

3    Vodu a splachovací kapalinu lze doplňovat přímo 

do nádrže na splachovací vodu.

4    Lehká sběrná odpadní nádrž se snadno přenáší.

5    Toalety Porta Potti Qube jsou vybaveny 

ukazatelem hladiny, který Vás s dostatečným 

předstihem upozorní*, že sběrná odpadní nádrž 

potřebuje vyprázdnit.

Jak Porta Potti Qube pracuje? 

SPLACHOVÁNÍ TOALETY JE SNADNÉ

Systém splachování Porta Potti Qube se liší podle 

modelu. Podivejte se na stranu 4.

Ručně ovládané měchové čerpadlo

Některé modely jsou vybaveny 

účinným splachováním, ručně

ovládaným měchovýmčerpadlem.

Ručně ovládané pístové čerpadlo

Některé modely mají ručně ovládané 

pístové čerpadlo (lehké, jednoduše

použitelné a zaručující účinné 

splachování).

 

6    Toaleta Porta Potti Qube je vybavena jedinečnou 

integrovanou otočnou výpustí, která maximálně 

usnadňuje vyprázdňování nádrže. Není potřeba 

odmontovávat nebo čistit jednotlivé díly. 

Zavzdušňovací tlačitko na sběrné odpadní 

nadrži zabraňuje nepříjemnému rozstřikování 

během jejího vyprazdňování. Zarážka na sběrné 

odpadní nádrži pohodlně drží vypustní trubku 

ve správné poloze, což ještě více usnadňuje 

opětovné spojení obou nádrží.

 *  Neplatí pro Porta Potti Qube 145 a  

Porta Potti Qube 165

1 2 3 4 5 6
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Nabídka dostupných výrobků se může v jednotlivých zemích lišit.

Výrobky pro péči o toalety Thetford
Aby se snížilo riziko poškození, předčasného opotřebení a potíží při vyprazdňování nádrže na 

odpadní vodu, doporučujeme používat výrobky pro péči o toalety Thetford. 

Výrobky Thetford jsou k dispozici u všech předních prodejců karavanů a obytných automobilů,  

stejně jako v obchodech specializovaných na kempink. Další informace naleznete na našich webových 

stránkách: www.thetford-europe.com.

TOALETNÍ MÍSA

TĚSNĚNÍ 
OKRAJE 

ODPADOVÁ NÁDRŽ 

SPLACHOVACÍ 
NÁDRŽKA

KRYT



www.thetford-europe.com

ROYAUME-UNI
T +44 844 997 1960
E infogb@thetford.eu

NĚMECKO
T +49 2129 94250
E infod@thetford.eu

FRANCIE
T +33 1 30 37 58 23
E infof@thetford.eu

ITÁLIE
T +39 0744 709071
E infoi@thetford.eu

ŠPANĚLSKO A PORTUGALSKO
T +34 938 154 389
E infosp@thetford.eu

SCANDINAVIE
T +46 31 336 35 80
E infos@thetford.eu

AUSTRALIE
T +61 3 9358 0700
E infoau@thetford.eu
www.thetford.com.au

ČÍNA
T +86 755 8627 1393 
E info@thetford.cn
www.thetford.cn

SIÈGE EUROPÉEN (HOLANDSKO)
T +31 76 504 22 00
E info@thetford.eu

© 2016 Thetford

POBOČKY THETFORD

THETFORD JE SVĚTOVÁ JEDNIČKA VE VÝROBĚ:

SLUŽBY THETFORD
V Evropě je vice než 3000 oficiálních prodejních a servisních bodů Thetford, které Vám pomůžou a poradí 
ohledně našich produktů. Přejděte na web www.thetford-europe.com a vyplňte svou lokalitu (adresa, PSČ,  
nebo město) a kliknutím na tlačítko „Find locations“ (Vyhledat lokality) vyhledejte nejbližší prodejní bod  
nebo servisní centrum Thetford. Samozřejmě nás takémůžete vždy kontaktovat přímo.

Všechna práva vyhrazena.

35
94

8/
07

16
-C

Z


