
Jesteś poza domem: w pracy, w szkole, w podróży, w kinie, w centrum handlowym, na 
stacji benzynowej ... 

 
Potrzebujesz skorzystać z toalety albo zaprowadzić tam dziecko. Wchodzisz i ... deska, 
choć wygląda czysto, nie zachęca, aby na niej usiąść. Zaczyna się koszmar pod tytułem 
„jak skorzystać z publicznej toalety?”. 
 

To nie musi być problem, istnieje proste rozwiązanie: 
 

TOILETKA Toaletowa podkładka higieniczna 
 

 

 
 
 
Rzeczywiście, skorzystanie z toalety publicznej, nawet najczyściejszej, zawsze jest 
stresującą chwilą. Dorośli potrafią sobie jakoś poradzić, gorzej jeśli to dziecko lub osoba 
niepełnosprawna odczuwa potrzebę udania się do WC. 
 
Znakomitym rozwiązaniem takiej sytuacji jest TOILETKA Toaletowa podkładka 
higieniczna. Rozkładając ją na desce sedesowej można bezpiecznie i bez obaw 

skorzystać z toalety, bezpiecznie posadzić dziecko na desce, nie obawiając się hulających 
na niej bakterii. 
 
Oczywiście, można posłużyć się papierem toaletowym. Przysiąść na brzegu, nabrać 
wprawy, żeby się nie przesuwał. Dziecko można natrzymać, nawet to 6 letnie, jeśli matka 
jest wystarczająco silna... Można wejść na deskę nogami (brawo!). Można nad deską 
zawisnąć i korzystać z toalety z tzw. „lotu ptaka” itd. (wyobraź sobie jak wtedy wyglądasz). 
Sposoby są różne. 
 
Można... Tylko po co? To tak jakby się upierać, że będziemy gotować nad ogniskiem, 

choć istnieją piece. Jeździć wozem drabiniastym, choć istnieją samochody. Używać 
gazety, choć istnieje papier toaletowy. 
 
Używanie podkładki to kolejny kroczek na drodze ewolucji. A w naszym kraju kultura 



korzystania z toalet pozostawia jeszcze wiele do życzenia. Wystarczy spytać właścicieli 
szaletów publicznych, toalet na basenie, na campingach, w restauracjach czy klubach lub 
samemu poczynić obserwacje. 
 
Podkładki zapewnią wygodę i bezpieczeństwo w toalecie. Pakowane są pojedynczo lub po 
pięć sztuk. Malutki, dyskretny pakiecik można mieć zawsze przy sobie – w torebce, 
kieszeni czy w plecaku.  
 
TOILETKI Junior - podkładki skierowane do najmłodszych użytkowników sedesów, mają 
większą powierzchnię, żeby dziecko, które z trudem łapie równowagę na sedesie, mogło 
chwycić krawędź deski przez papier. Kolorowe „potworki” na etykietach i nadruk na 
podkładkach  zachęcają do edukacyjnej zabawy z dzieckiem i wyrabiania prawidłowych 
nawyków higienicznych. 
 
Korzystanie z podkładek nie niesie ryzyka zablokowania rur kanalizacyjnych, gdyż 
podkładka wykonana jest z cienkiej bibułki ulegającej biodegradacji. Przy spuszczaniu 
wody podkładka jest samoczynnie spłukiwana. Na tym etapie nie trzeba jej już dotykać. 
 
Podkładki są przeznaczone do jednorazowego użytku. 
 
Dostępne opakowania: standardowe1 i 5 szt. oraz TOILETKI Junior 5 szt. 
 
Producent: PORTICA www.portica.pl 
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