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Velkommen til Inspira Uni – beviset på et gennemtænkt, re-tænkt og nytænkt 
design. Rene linjer og dog både levende og dynamisk. Et sæde, som i form og 
funktion er let og enkelt, dragende og samtidig udfordrende i sin formgivning. To 
elementer i ét elegant og sammensmeltet udtryk. Dansk design i verdensklasse, 
som løfter udtrykket i et stilfuldt badeværelse. Designet af Knud Holscher.

INSPIRA UNI TOILETSÆDE 



Med sine stramme linjer og spændende formgivning er det  
nu muligt at bringe nye dimensioner ind i det moderne og 
stilfulde badeværelse. Inspira Uni byder på et helt unikt  
designmæssigt udtryk, der adskiller sig betragteligt fra andre 
toiletsæder.

Her er tænkt på både udseende, komfort og funktionalitet, 
som går op i en højere enhed, og detaljerne gør sædet til det 
eksklusive valg, hvor intet er overladt til tilfældighederne. Det 
levende og dynamiske design er på én gang dragende og 
udfordrende og leverer uendelig elegance.

Tidløst, elegant og funktionelt

Lydløs komfort  
med soft close
Den fjerlette og elegante soft close 
funktion giver mulighed for at tilføje en 
ekstra dimension til oplevelsen af komfort 
- helt lydløst.

Let rengøringen  
med lift-off
Optimér hygiejnen med lift-off. 
Toiletsædet løftes af helt uden 
besvær og gør rengøringen både 
nemmere og mere effektiv.



Prisbelønnet design
Inspira Uni er dansk design i verdensklasse og anerkendt med 
den prestigefyldte reddot designpris for sit helt unikke design.

Om designeren
Inspira Uni er skabt af Knud Holscher, der af mange anses 
som Arne Jacobsens arvtager. Alsidighed, forenkling 
og gennemdyrket proportionering beviser det markante 
slægtsskab og viser sig i stolt, dansk design.
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Pressalit Inspira Uni
Med soft close og lift-off
Nr. 1074000-BL6999, hvid
Nr. 1074000-D04999, hvid

Pressalit Inspira Uni er et universalsæde,  
der passer på mange forskellige toiletter.

Der tages forbehold for ændringer i produktsortimentet, tekniske ændringer og trykfejl.

Pressalit Inspira Uni
Trods sit slanke udtryk, går vi ikke på kompromis  
med styrken og holdbarheden. Inspira Uni er  
testet til en belastning på op til 240 kg.

Pressalit A/S
Pressalitvej 1
8680 Ry, Danemark
T: +45 8788 8788
F: +45 8788 8789
pressalit@pressalit.com

pressalit.com

Pressalit AS
Karihaugveien 89
1086 Oslo, Norge
T: +47 22 30 90 44
norge@pressalit.com

PREMIUM BATHROOM SOLUTIONS SINCE 1954
Pressalit A/S er en dansk privatejet virksomhed med produktion i Ry, Danmark. Siden 1954 har vi designet, udviklet og produceret toiletsæder 

af højeste kvalitet. Og siden 1975 har Pressalit også udviklet fleksible badeværelsesløsninger og højdejustérbare køkkener til mennesker med 

nedsat funktionsevne. Dette har gjort os til en af verdens førende producenter af højkvalitets badeværelsesløsninger. Høj kvalitet, fuldendt design 

og gennemført funktionalitet kendetegner vores brede udvalg af produkter.
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