
KANNETTAVAT WC:T
MUKAVIN JA KESTÄVIN

VIHJE!VIHJE!



Mukavia, käytännöllisiä ja kestäviä WC:itä 

- siitä Thetfordissa on kyse. Thetford on 

maailmanlaajuisesti tunnetun, alkuperäisen 

kannettavan WC:n, Porta Pottin, keksijä.

MIKSI THETFORD

Thetford on maailman johtava matkailuajoneuvojen 

saniteettijärjestelmien sekä ruoanlaitto- ja 

kylmäsäilytyslaitteiden, ulkoisten huoltoluukkujen 

sekä monenlaisten WC:n hoito- ja huoltotuotteiden 

toimittaja. Rakastamme vapaa-aikaa yhtä paljon 

kuin asiakkaamme ja yhteistyökumppanimme.  

Thetfordin pyrkimys on säilyttää johtava asemansa 

vapaa-ajan tuotteiden teollisuudessa luotettavilla, 

kestävillä ja laadukkailla tuotteilla, joita on helppo 

käyttää. Thetfordin tuotteet ovat saatavilla maail-

manlaajuisesti paikallisten jälleenmyyjien kautta.

THETFORDIN EDUT

  Paras laatu

 Käytännöllisyys

 Pitkäikäinen

 Vakiona kolmen vuoden takuu

 Erinomainen asiakaspalvelu

 Laaja huoltoverkko

PORTA POTIN EDUT

  Sen on kehittänyt kannettavan WC:n keksijä

  Kevyttä, korkealaatuista muovia

  Integroitu tyhjennysputki

  Huuhtelujärjestelmän valinta

  Saatavana eri malleja

  Laaja valikoima Thetford WC-hoitotuotteita 
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Jos etsit mukavaa, käytännöllistä ja kestävää kannettavaa WC:tä, jota ei tarvitse yhdistää 

viemäri- tai vesijärjestelmään, Thetfordilla on sinulle täydellinen ratkaisu: Porta Potti.  

Koe tämä Thetfordin maailmanlaajuisesti tunnettu keksintö, se alkuperäinen, itse!

Porta Potti Excellence & Porta Potti Qube
... developed by the inventor of the portable toilet
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Porta Potti Excellence ei erotu muista kannettavista 

WC:istä vain ainutlaatuisen suunnittelunsa 

vuoksi vaan se erottuu myös muotonsa ja 

istuinkorkeutensa ansiosta. 

Lue kaikki Porta Potti Excellence:sta sivuilta 5-7.

Porta Potti Qube on kannettavien WC:idemme pe-

rusta. Sulavat linjat ja pehmeät kaarteet eivät ole

tärkeitä vain sen ulkonäölle vaan ne takaavat myös 

optimaalisen mukavuuden ja helppokäyttöisyyden. 

Lue kaikki Porta Potti Qube:sta sivuilta 8-10.
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Katso vertailutaulukosta, mikä WC vastaa tarpeitasi.  

Saatavilla olevien tuotteiden valikoima voi vaihdella eri maissa.

Mukavuustaso  

Koko

Mitat (kxlxs)

Istuimen

korkeus

Huuhtelujärjestelmä

Tasoilmaisimen 

näyttö jätesäiliölle

Jätesäiliön  

kapasiteetti 

Tasoilmaisimen 

näyttö  

huuhteluvesitankille

Kapasiteetti  

huuhteluvesitankille  

Nettopaino

Lisätietoja 

Keskikokoinen 

330 x 383 x 427

mm

324 mm

Paljepumppu

Ei

12 L

Ei

15 L

3,6 Kg

-

Suuri 

414 x 383 x 427

mm

408 mm

Paljepumppu

Ei

21 L

Ei

15 L

3,9 Kg

Mahdollisuus  

lattiakiinni-

tykseen 

(Hold Down kit)

Pieni 

313 x 342 x 382

mm

308 mm

Mäntäpumppu

Kyllä

10 L

Ei

10 L

3,3 Kg

  Lattiakiinnitys 

(Hold Down kit)

Keskikokoinen 

330 x 383 x 427

mm

324 mm

Mäntäpumppu

Kyllä

12 L

Ei

15 L

3,8 Kg

-

Suuri 

414 x 383 x 427

mm

408 mm

Mäntäpumppu

Kyllä

21 L

Ei

15 L

4,0 Kg

Mahdollisuus  

lattiakiinni-

tykseen 

(Hold Down kit)

Erittäin suuri 

448 x 388 x 450

mm

443 mm

Mäntäpumppu

Kyllä

21 L

Kyllä

15 L

5,3 Kg

•   WC-paperiteline

•  Harmaa 

lattialevy 

saatavilla

Erittäin suuri 

448 x 388 x 450

mm

443 mm

Sähkökäyttöinen

Kyllä

21 L

Kyllä

15 L

5,5 Kg

• WC-paperiteline

•  Harmaa 

lattialevy 

saatavilla

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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HELMI KANNETTAVIEN WC:IDEN JOUKOSSA

Porta Potti Excellence todellakin heijastelee 

valmistajansa tietämystä ja kokemusta monin

tavoin. Porta Potti Excellencesta on saatavana 

myös ylellinen versio, jossa on sähkökäyttöinen

huuhtelujärjestelmä. Porta Potti Excellence ei 

eroa muista kannettavista WC:istä vain 

ainutlaatuisen suunnittelunsa vuoksi vaan 

se erottuu myös muotonsa ja istuinkorkeutensa

ansiosta, muistuttaen sitä, mihin olet tottunut 

kotonasi olevassa WC:ssä. Yhdessä suuremman

istuinpinta-alan kanssa Porta Potti Excellence 

tarjoaa mukavuutta kaiken ikäisille.

Tuotteessa on integroitu ohjauspaneeli pumpulla, 

vedentäyttöyksikkö ja huuhteluvesisäiliön

tasoilmaisin ( A ). Tämä ilmaisin ja jätesäiliön 

tasoilmaisin ( B ) kertovat, koska sinun täytyy

täyttää huuhteluvesitankki tai tyhjentää jätesäiliö. 

Lisäksi Porta Potti Excellencessa on vakiona

integroitu WC-paperin teline ( C ). 

    Muotoilijan kannettava WC
... by adding a touch of excellence

A

B

C
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PORTA POTTI EXCELLENCEN EDUT

  Sen erottuva muotoilu ja istuinkorkeus 

muistuttavat tuttua koti-WC:täsi

  Integroitu ohjauspaneeli pumpulla, 

vedentäyttöyksikkö ja huuhteluvesitankin 

tasoilmaisin

  Jätesäiliön tasoilmaisin

  Integroitu WC-paperiteline

  Kätevä ilmastointinappula  

roiskeettomaan tyhjennykseen

  Huuhtelujärjestelmän valinta

  Integroitu kansilukko (parantaa 

käyttömukavuutta, jos sinun täytyy  

kävellä huuhteluvesisäiliön kanssa)

Haluatko tietää mikä Porta Potti malli vastaa 

tarpeitasi? Katso sivu 4.

ONKO VAKAUS ONGELMA? 

Kun vakaus on tärkeää, esimerkiksi 

veneessä, voit valita lisävarusteena myytävän 

asennuslevyn, jonka avulla WC kiinnitetään 

paikoilleen lattiaan.

Ylellisen ulkonäkönsä ja korkean 

mukavuustasonsa ansiosta Porta Potti

Excellence sopii käytettäväksi kaikkialla, 

oli se sitten leirintäalueella, veneessä tai  

jopa kotona.

Kuinka Porta Potti 
Excellence toimii?  

WC koostuu kahdesta osasta: ylempi 

osa on yhdistetty huuhteluvesitankki ja 

WC-allas,jossa on irrotettava istuin ja 

kansi. Alempi osa on jätesäiliö.

 

1   Nämä kaksi osaa on helppo kiinnittää ja irrottaa 

WC:n takaosassa olevan salvan avulla.

2    Tyhjennysputken kautta on todella helppo 

lisätä oikea määrä Thetford WC-hoitotuotteita 

jätesäiliöön. 

3      Huuhteluvesisäiliö on helppo valmistella: 

poista korkki vedentäyttöaukosta ja asenna 

vedentäyttösuppilo paikoilleen.

4    Vesi ja huuhteluvesineste voidaan kaataa 

suoraan huuhteluvesitankkiin.
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  Tasoilmaisimet, jotka kuuluvat Porta Potti 

Excellencen vakiovarusteisiin, kertovat,  

koska sinun täytyy tyhjentää jätesäiliö ( 5 )  

 tai täyttää huuhteluvesisäiliö ( 6 ).

7    Jätesäiliötä on helppo kantaa.  

8    Porta Potti Excellencessa on ainutlaatuinen, 

integroitu, pyörivä tyhjennysputki, joka tekee 

tyhjentämisestä niin helppoa kuin mahdollista. 

Erillisiä osia ei tarvitse purkaa tai puhdistaa. 

Jätesäiliössä oleva ilmastointinappula estää 

epämiellyttävät roiskeet tyhjentämisen 

aikana. Jätesäiliössä oleva pysäytin pitää 

tyhjennysputken kätevästi paikoillaan ja 

tekee kahden säiliön uudelleenliittämisestä 

entistäkin helpompaa

WC:N HUUHTELU ON HELPPOA

Käsikäyttöinen mäntäpumppu 

Porta Potti Excellencessa on 

käsikäyttöinen mäntäpumppu

WC:n huuhtelemiseen; se on kevyt, 

helppokäyttöinen ja takaa tehok-

kaan huuhtelun.

Sähköpumppu

Porta Potti Excellence on ainoa 

malli, jossa voidaan käyttää ylel-

listä sähkökäyttöistä

huuhtelujärjestelmää. Tarvitset 

kuusi 1,5 V AA-paristoa, jotka riittävät 500-700 

huuhteluun.

1

5

2

6

3

7

4

8
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 Kestävä kannettava Wc

KESTÄVIEN KANNETTAVIEN WC:IDEMME PERUSTA

Porta Potti Qube on kestävien kannettavien 

WC:idemme perusta. Takaamme kaiken sen

laadun, johon olet tottunut, mutta nerokkaasti 

muutettuina uuden ja raikkaan näköisiksi. Sulavat

linjat ja pehmeät kaarteet eivät ole tärkeitä vain 

WC:idemme ulkonäölle vaan ne takaavat myös

optimaalisen mukavuuden ja helppokäyttöisyyden. 

WC:issä on integroitu kansilukko, syvennys

kannen avaamista varten ( A ), paranneltu levyn 

kädensija ( B ) sekä entistä mukavampi kädensija

jätesäiliössä ( C ). Jätesäiliössä oleva pysäytin 

pitää tyhjennysputken kätevästi paikoillaan 

ja tekee kahden säiliön uudelleenliittämisestä 

entistäkin helpompaa ( D ). 

A

B

C D
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... by adding a touch of comfort

JOKAISELLE ON JOTAKIN

Porta Potti Qube:sta on saatavilla useita eri 

malleja, joiden mukavuustasoista löydät juuri 

sinun toiveitasi ja tarpeitasi vastaavan. Mallit 

eroavat jätesäiliön ja huuhteluvesisäiliön koon, 

asennetun pumpputyypin ja sen, onko 

jätesäiliössä tasoilmaisin vai ei, suhteen.

KIINNITYSSARJA

Kun vakaus on tärkeää, esimerkiksi veneessä, 

Porta Potti Qube 335 tarjoaa täydellisen ratkaisun, 

sillä siinä on asennuslevy, jonka avulla WC voidaan 

kiinnittää tiukasti lattiaan. Porta Potti Qube 165  

ja 365:sta varten on saatavilla asennuslevy  

lisävarusteena.

PORTA POTTI QUBEN EDUT

  Kestävä, mukava ja käytännöllinen

  Kevyttä, korkealaatuista muovia

  Kääntyvä tyhjennysputki pysäyttimellä helpottaa 

kahden säiliön asettamista päällekkäin

  Kätevä ilmastointinappula roiskeettomaan 

tyhjennykseen

  Integroitu kansilukko (parantaa 

käyttömukavuutta, jos sinun täytyy kävellä 

huuhteluvesisäiliön kanssa)

Haluatko tietää, mikä Porta Potti -malli vastaa 

tarpeitasi? Katso sivu 4.
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WC koostuu kahdesta osasta: ylempi osa 

on yhdistetty huuhteluvesitankki ja WC-

allas, jossa on irrotettava istuin ja kansi. 

Alempi osa on jätesäiliö.

1   Nämä kaksi osaa on helppo kiinnittää ja irrottaa 

WC:n takaosassa olevan salvan avulla.

2    Tyhjennysputken kautta on todella helppo 

lisätä oikea määrä Thetford WC-hoitotuotteita 

jätesäiliöön.

3    Vesi ja huuhteluvesineste voidaan kaataa 

suoraan huuhteluvesitankkiin.

4   Kevyt jätesäiliö on helppo kantaa.

5    Porta Potti Qubet on varustettu 

tasoilmaisimella*, joka varoittaa sinua  

hyvissä ajoin, kun jätesäiliö pitää tyhjentää.

Kuinka Porta Potti Qube toimii? 

WC:N HUUHTELU ON HELPPOA

Porta Potti Quben huuhtelujärjestelmä riippuu  

mallista. Katso sivu 4.

Käsikäyttöinen paljepumppu

Joissakin malleissa on  

käsikäyttöinen paljepumppu.

Käsikäyttöinen mäntäpumppu

Joissakin malleissa on 

käsikäyttöinen mäntäpumppu

(kevyt, helppokäyttöinen ja 

varmistaa tehokkaan huuhtelun).

6    Porta Potti Qubessa on ainutlaatuinen, 

integroitu, pyörivä tyhjennysputki, joka tekee 

tyhjentämisestä niin helppoa kuin mahdollista. 

Erillisiä osia ei tarvitse purkaa tai puhdistaa. 

Jätesäiliössä oleva ilmastointinappula estää 

epämiellyttävät roiskeet tyhjentämisen 

aikana. Jätesäiliössä oleva pysäytin pitää 

tyhjennysputken kätevästi paikoillaan ja 

tekee kahden säiliön uudelleenliittämisestä 

entistäkin helpompaa.

 *  Paitsi Porta Potti Qube 145 ja Porta Potti Qube 165.

1 2 3 4 5 6
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Saatavilla olevien WC:n lisäaineiden valikoima voi vaihdella maittain.

WC-ALLAS

TIIVISTEET

JÄTETANKKI

HUUHTELU- 
VESISÄILIÖ

MUOVIPINNAT

AJOITTAINEN KÄYTTÖ
JÄTETANKKI

PÄIVITTÄISKÄYTTÖ
JÄTETANKKI

Mitä Thetford-hoitotuotteita tarvitsen?
Vaurioiden, kulumisen ja rikkoutumisen sekä jätesäiliön tyhjentämiseen liittyvien ongelmien

minimoimiseksi suosittelemme käyttämään vain Thetfordin WC-hoitotuotteita.

Thetford-tuotteita on saatavilla kaikilta suurimmilta matkailuvaunujen ja -autojen jälleenmyyjiltä sekä 

leirintään erikoistuneista myymälöistä. Haluatko lisätietoja? Käy verkkosivuillamme osoitteessa 

www.thetford-europe.com.

UUTUUS!UUTUUS!



www.thetford-europe.com

YHDISTYNYT KUNINGASKUNTA
T +44 844 997 1960
E infogb@thetford.eu

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

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

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

ESPANJA JA PORTUGALI
T +34 938 154 389
E infosp@thetford.eu

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

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

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

EUROOPAN PÄÄKONTTORI (ALANKOMAAT)
T +31 76 504 22 00
E info@thetford.eu

© 2016 Thetford

THETFORDIN TOIMISTOT

THETFORD ON JOHTAVA SEURAAVIEN TUOTTEIDEN VALMISTAJA:

Kaikki oikeudet pidätetään.
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MYYNTI- JA PALVELUPISTETTÄ
Euroopassa on yli 3000 Thetfordin hyväksymää myynti- ja palvelupistettä, jotka tarjoavat tuotteitamme 
koskevaa palvelua ja neuvontaa. Käy osoitteessa www.thetford-europe.com ja anna sijaintitietosi 
(osoite, postinumero ja/tai paikkakunta) ja napsauta ”Find locations”, jotta löytäisit lähimmän Thetfordin 
myynti- ja palvelupisteen. Voit tietenkin aina ottaa meihin yhteyttä suoraan.


