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Revolutionerende
design

Designet af  
Knud Holscher

Spira er stolt, dansk design – skabt af 

Knud Holscher, som af mange anses 

som Arne  Jacobsens arvtager. Alsidighed, 

 forenkling og gennemdyrket proportione-

ring beviser det markante slægtsskab, og 

Knud   Holscher  startede da også sin kar-

riere med et partnerskab med netop Arne 

 Jacobsen. Siden da  er det blevet til et utal 

af prisvindende     designs. Busstoppesteder,   

dørhåndtag, motorvejstavler, gryder, lam-

per, toiletter og ikke mindst  toiletsæder er 

blandt de mange produkter, der stilfuldt 

pryder både gadebillede og moderne, 

skandina viske hjem. 



Nordic Simplicity
Spira

Velkommen til Spira – beviset på et gennemtænkt, re-tænkt og ny-

tænkt design. Rene linjer og dog både levende og dynamisk. Et sæde, 

som i form og funktion er let og enkelt, dragende og samtidig udfor-

drende i sin formgivning. To elementer i ét elegant og sammensmeltet 

udtryk. En uendelig sløjfe, som løfter badeværelset til et stilbevidst rum. 

Uendelig elegance

Det føles, som om det altid har været der. Men Spira overrasker. Selv-

om det indgår som en naturlig del af toilettets bløde, buede former, så 

fanges øjet af det nytænkende design. År efter år vil man glædes og 

forundres over sædets uendelige design – hvordan form og funktion er 

sammentænkt til mindste detalje.

Lydløs komfort
Med soft close-funktionen 
lukker Spira i med en blød 
bevægelse. Farvel til hårde 
smæld og velkommen til 
fjerlet luksus. 

Optimal hygiejne
Sædet kan løftes af 
helt uden besvær. 
Lift-off er garanten for 
tilbundsgående rengøring. 

For nogle er et toiletsæde blot en nødvendighed. Sådan er det 

ikke for os. Vi udfordrer det selvfølgelige. Leger med form og funk-

tion og søger til stadighed det sublime udtryk med største fokus 

på komfort, funktionalitet og design. Gang på gang har det re-

sulteret i banebrydende toiletsæder til det moderne badeværelse.



Garantien dækker i 10 år
for materiale- og fabrikationsfejl
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PRESSALIT SPIRA 
Med soft close og lift-off

Nr. 946000-DF2999, hvid Nr. 946001-DF2999, sort

VVS-nr. 615068000  VVS-nr. 615068001

NRF 6190164  NRF 6190165

PASLISTE
Spira passer på Ifö Spira/Spira Art toilet

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

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

ONLINE INTELLIGENTE PASLISTER
På Pressalits hjemmeside er det nemt at finde ud af, hvilke sæder der passer til et givent toilet. Når du indtaster form og mål eller 

toiletproducent og model i den intelligente, elektroniske pasliste, får du et komplet overblik over, hvilke toiletsæder der matcher 

den skål, du skal finde et nyt sæde til. De mulige sæder vises med billede, så du nemt finder et design, der harmonerer med din 

smag. Du kan ligeledes hente og printe monteringsvejledninger og produktblade. Nemmere kan det vist ikke gøres.
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