SOFT CLOSE
Luksuriøs komfort
Med et forsigtigt skub
lukkes sædet blødt og
lydløst i. Soft closefunktionen sætter et
luksuriøst og stringent
præg på sædet.

LIFT-OFF
Optimal hygiene
Med en enkel og let
bevægelse kan sædet
løftes af. På den måde
sikres nem rengøring
og optimal hygiejne.

OM BESLAGET
Nyt patenteret beslag med høj ydeevne og stabilitet, der sikrer minimalt slør.
Beslaget er minimalistisk og sidder tæt på kummen, hvilket giver sædet et
mere harmonisk udtryk.

Beslag nr. DK4999 er udstyret med en låsemekanisme. Således kan sædet
låses, så det ikke kan tages af.

Dæmper

Låseclips

Dækkappe

GARANTERET
RÅSTYRKE
Holdbar kvalitet
Pressalit Comfort D2 har et
modstandsdygtigt design, der
er rustet til hverdagen. Sædet
er gennemfarvet, så ridser ikke
ses. Vi er så sikre på sædets
styrke, at du får 10 års garanti.

DESIGN
Stilfuldt og
minimalistisk
Helstøbt design,
høj funktionalitet og
stærk holdbarhed
fra inderst til yderst.

EN DEL AF DANSK DESIGNHISTORIE
Pressalit Comfort D2 er designet in-house hos
Pressalit. Sædet har et harmonisk helhedsdesign i
sin reneste form. Det velkomponerede wrap-over
sæde kombinerer strømlinet stringens med en
sluttet harmonisk form, hvilket får det til at falde i
ét med keramikken. Det tidløse og delikate udtryk
bliver akkompagneret af en høj grad af funktionalitet

og styrke. Sædet har en god siddekomfort – også
med nedlukket låg. Maksimum belastning er 240 kg.
Det første Comfort toiletsæde – en klassiker og
et designikon, blev designet i 1966 af Sigvard
Bernadotte og Acton Bjørn. Hermed var en stolt
designtradition grundlagt.

Pressalit A/S
Pressalitvej 1
8680 Ry, Danmark
T: 8788 8788
F: 8788 8789
Direkte til salgsafd.:
T: 8788 8990
F: 8788 8639
frontdesknordic@pressalit.com
www.pressalit.com

Passer til

Pressalit AS
Karihaugveien 89
1086 Oslo, Norge
T: +47 22 30 90 44
F: +47 22 30 91 34
norge@pressalit.com
www.pressalit.com

Bakteriehæmmende
Polygiene
Certificeret Polygiene®-effekt, der hæmmer
væksten af bakterier 24 timer i døgnet.

Laufen Pro

Duravit Me By Starck

Pressalit Comfort D2
1050011-DK3999 med soft close og lift-off,
hvid polygiene

Villleroy & Boch
O.Novo

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.

PRESSALIT SUPPORTS UNITED NATIONS GLOBAL AND UNICEF

1084011-DK4999 med soft close og
låsemekanisme, hvid polygiene
1084111-DK4999 med soft close og
låsemekanisme, sort polygiene
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Villeroy & Boch
Architectura

1050111-DK3999 med soft close og lift-off,
sort polygiene

