Bodite skrbni, uporabljajte Thetford
Thetford WC-ji so najboljši WC-ji na trgu. Da bi si zagotovili vrhunsko kvaliteto, je
potrebno, da za vaš Thetford WC vedno uporabljate Thetford izdelke. Kajti samo
NAJBOLJŠE je dovolj dobro za vas!

Dobro vzdrževanje podaljša življensko dobo vašega WC-j a
Da bi zmanjšali tveganje poškodb, prezgodnjo obrabo in probleme pri praznjenju kasete za fekalije vam priporočamo
uporabo izdelkov Thetford. Dodatki v čistilih preprečujejo neprijetne vonjave, zavirajo nastajanje plinov in ohranjajo
notranjost kasete za fekalije čisto. Vaš WC vedno uporabljajte v kombinaciji z temi dodatki. Povečali bodo raven
udobja in olajšali uporabo, kajti kaseto bo potrebno izprazniti le še na vsake 4 dni. Ena skrb manj.

Kvaliteta, varnost in okolje
V lastnem laboratoriju razvijamo toaletne tekočine in hkrati testiramo vse izdelke, ki jih prodajamo.
Izpolnjujemo najstrožje okoljevarstvene zahteve. Thetfordove visokokvalitetne izdelke smo razvili z
našimi strankami v mislih, kot tudi z spoštovanjem do okolja. Da bi dosegli ali celo presegli
pričakovanja naših strank, nenehno izboljšujemo in nadgrajujemo naše procese izdelovanja in
izdelke.

O T het f or du

Pri Thetfordu imamo radi okolje kot imamo radi tudi prosti čas. To je razlog, zakaj Thetford čistila
ne vsebujejo formaldehida.

Aqua Kem Blue &Aqua Kem Blue vrečke
AQUA K EM BL UE
Aqua Kem Blue je zelo močna tekočina, enostavna za
uporabo v kasetah za fekalije. Pravzaprav je Aqua Kem
Blue številka 1 med dodatki za mobilne WC-je po vsem
svetu.

PREDNOSTI
Izjemna kontrola vonja.
Utekočini odpadke - za lažje praznjenje kasete.
Zmanjšuje nastajanje plinov.
Podaljša življensko dobo kasete za fekalije.
Delovanje gibljivih delov kasete je neovirano.
Kaseto je potrebno izprazniti vsake 4 do 5 dni.
Na voljo v 1l in 2l plastenkah.

AQUA K EM GREEN
Najboljša okolju pirjazna tekočina za enostavno praznjenje
kasete za fekalije. Zelena WC tekočina, ki resnično deluje!

PREDNOSTI
•
•
•
•
•
•
•
•

Prijazna okolju
Močna formula, ki razgradi odpadke in toaletni papir.
Izjemna kontrola vonja in biološko delovanje.
Idealna za mobilne počitnice v naravi.
Zmanjšuje nastajanje plinov.
Varna za greznice (Test ISO 11734)
Kaseto je potrebno izprazniti vsake 4 dni.
Na voljo v 1.5L ali 375ml plastenkah.

AQUA K EM BL UE VREČK E
15 priročnih vrečk za svežo kaseto za fekalije.
Neprijetne vonjave so preteklost!

PREDNOSTI
•
•
•
•
•
•
•
•

Vsakič pravilno odmerjena količina.
Izjemna kontrola vonja.
Utekočini odpadke - za lažje praznjenje kasete.
Zmanjšuje nastajanje plinov.
Podaljša življensko dobo kasete za fekalije.
Delovanje gibljivih delov kasete je neovirano.
Kaseto je potrebno izprazniti vsake 4 do 5 dni.
Na voljo v posodi (vsebina 15 vrečk)
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Aqua Kem Green

Toilet Bowl Cleaner

Aqua Rinse Plus
AQUA RI NSE PL US

TOILET BOWL CLEANER

Zelo učinkovita tekočina z svežim vonjem se uporablja za izpiranje
WC-jev. Uživajte sveže počitnice z Thetford Aqua Rinse Plus!

Močno čistilno sredstvo, ki varno odstrani ostanke (npr.
vodni kamen) iz plastičnih kot tudi keramičnih WC-jev. Za
ultra čisto in higiensko WC školjko!

PREDNOSTI
- PREDNOSTI

Na školjko WC-ja naredi sloj zaščite.
Gladko izpiranje.
Izboljšana formula ohranja vodo za izpiranje svežo.
Podmaže tesnilo.
Prijeten vonj sivke.
Varna uporaba na plastičnih in keramičnih WC-jih.
Varna za greznice (Test ISO 11734).
Na voljo v 1,5 l in 400ml plastenkah.

•
•
•
•
•
•

Odstrani trdovratne ostanke in bakterije.
Na WC školjki naredi sloj zaščite.
Ščiti plastiko, keramiko in toaletna tesnila.
Gosta, koncentrirana tekočina.
Čista, sveža straniščna školjka.
Na voljo v 750 ml plastenkah.

Aqua Soft
AQUA SOFT

PREDNOSTI

Super mehak WC papir, ki se hitro raztopi. Preprečuje mašenje izlivne
cevi, ter poskrbi, da je kaseto enostavno izprazniti.

•
•
Aqua Soft toaletni papir

Navaden toaletni papir

Olajša praznjenje kasete za fekalije
Preprečuje motrnje pri praznjenju ali poškodbe
kasete za fekalije.

•
•
•

Posebno razvit za kemične WC-je.
Nagrajen z nagrado Nordic Swan.
Pakiranje - 4 rolice v paketu.

K ot l i ček za vodo i n st r ani ščna šk ol j k al
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CASSETTE TANK CL EANER

TANK FRESHENER

Močna tekočina za redno čiščenje in vzdrževanje kasete.
Cassette Tank Cleaner temeljito očisti kaseto za fekalije in
podaljša življensko dobo.

Zelo učinkovita tekočina za rezervoar čiste ali odpadne vode. Pri
vsakodnevni uporabi te tekočine ne boste imeli več neprijetnih vonjav v vaši
počitniški prikolici ali avtodomu.

PREDNOSTI

PREDNOSTI

•
•
•
•
•
•
•

•
•
•
•
•
•

Vaša kaseta za fekalije bo izgledala kot nova.
Podaljšuje življensko dobo kasete.
Dodatno čiščenje ni potrebno!
Odstranjevanje usedlin še nikoli ni bilo tako enostavno.
Za seboj pusti prijeten, čist vonj.
Za najboljše rezultate uporabljajte 2 - 3 krat letno.
Na voljo v 1l plastenkah.

Zmanjšuje ostanke in vsebnost mastnih delcev v ceveh.
Poskrbi za enostavno praznjenje rezervoarja.
Varen za uporabo na plastiki.
Nič več slabih vonjav iz rezervoarja za odpadno vodo, tuš kadi, umivalnikov,...
Izboljšuje higieno
Na voljo v 1,5l plastenkah.

THETFORD TOI L ET FRESH-UP SET ” NOV” WC V DVEH K ORAK I H
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Toilet fresh up set je enostavna in ekonomična rešitev, kako poskrbite, da vaš uporabljen WC ponovno
izgleda kot nov. Set vsebuje: kaseto za fekalije, desko za WC z pokrovom, čistila. Plačate pa samo
kaseto za fekalije.
Toilet fresh up set je na voljo za kasete WC-ja: C2/C3/C4*, C200, C400 in C250.
Dodatna kaseta za fekalije, ko ste dlje časa na potovanju? Tudi v tem primeru je
fresh-up set odlična rešitev.
* za leve in desne modele.

Namig!

Neprijetne vonjave v avtodomu ali počitniški prikolici? Vlijte Tank Freshner neposredno v
umivalnik ali tuš kad. Enostavno! Tank Freshner preprečuje nastajanje ostankov maščob
kot tudi preprečuje zamašitev cevi. Vse ostane čisto in sveže.

Rezer voar za odpadno vodo

Tank Freshener

Či ščenj e k aset e za f ek al i j e

The range of available Toilet Care products may vary for each country

Cassette Tank Cleaner

BATHROOM CLEANER
Posebno razvita pena za enostavno, varno in temeljito čiščenje vseh plastičnih
površin - znotraj in zunaj kopalnice.

PREDNOSTI
•
•
•
•
•

Močna aktivna pena odstranjuje umazanijo in usedline.
Idealno čistilno sredstvo za vsakodnevno uporabo.
Za seboj pusti svež vonj.
Varen za uporabo na vseh plastičnih površinah - v in izven kopalnice.
Zagotavlja popolno higieno in sijaj.
• Na voljo v 500 ml plastenkah.
Površino obrišite z mehko krpo in zagotovite sijaj.

Namig!

Pred zimovanjem vedno očistite kaseto za fekalije z Cassette Tank Cleaner. Z rednim čiščenjem boste podaljšali
življensko dobo kasete. Vlijte 300ml Cassette Tank Cleanerja v izpraznjeno kaseto in jo napolnite z vsaj 5l mlačne vode.
Kaseto večkrat dobro pretresite, potem pa jo pustite, da miruje vsaj 16 ur. Ko boste izpraznili kaseto za fekalije bo le - ta
kot nova. Kaseta naj se osuši (loputo pustite odprto). Nasvet: Učinkovitost delovanja Cassette Tank Cleanerja boste
povečali tako, da boste med tem, ko je tekočina v kaseti za fekalije vozilo peljali. Uporaba Thetford Cassette Tank
Cleanerja, preden gre vaše vozilo na zimovanje, bo zagotovilo, da boste v novo sezono kampiranja ali potovanja stopili
sveži.

Med zimovanjem
Med zimovanjem priporočamo, da pustite loputo na kaseti odprto. S tem boste preprečili, da se tesnilo osuši. Hkrati vam
priporočamo, da na kaseti pustite odprto tudi izlivno grlo.

SEAL LUBRICANT
Mazivo za nego in zaščito ter mazanje tesnil, ključavnic, tečajev, vodil markiz,
koles itd. Thetford Seal Lubricant je mazivo, ki je bilo proizvedeno za naše
WC-je in je popolnoma varno za uporabo.

PREDNOSTI
•
•
•
•
•
•

Preprečuje izsušitev tesnil v toaleti.
Zagotavlja nemoteno delovanje Thetford loput in ventilov.
Uporabljajte pri vseh delih in s tem preprečite škripanje in puščanje.
Varen za uporabo na plastiki in gumi.
Prekrije z tankim slojem.
Na voljo v 200 ml spreju.

Vzdrževanje
Da bi preprečili uhajanje odpadkov iz kasete za fekalije, je potrebno, da vedno nanesete mazivo na tesnilo uporabite Thetford Seal Lubricant. Na tesnila in ventile nanesite silikonski spraj. Prosimo upoštevajte: za razliko od
gospodinjskih silikonskih sprejev je ta sprej razvit posebej za Thetford stranišča in plastične dele in zato je popolnoma
varen za uporabo.
Ali ima vaš WC svoj rezervoar za izpiranje? Rezervoar popolnoma izperite, zato , da v njem ne ostane nobenih
usedlin. To storite pred zimovanjem oziroma daljšo neuporabo. Čiščenje kasete oziroma WC-ja pred zimovanjem
ali daljšo neuporabo bo preprečilo nezaželeno nabiranje bakterij. Dodatne informacije si preberite v navodilih za
uporabo, ki so priložena izdelkom.

Dnevno vzdrževanje

Seal Lubricant
The range of available Toilet Care products may vary for each country

Čiščenje

Nasveti za shranjevanje

Nasveti za shranjevanje

Bathroom Cleaner
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The range may vary for each country.

Periodical use

Katere Thetford izdelke potrebujete?
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