NIEUW

CHILLI TOILETZITTING
Kies voor een toiletzitting die de badkamer wat extra pit geeft.
We hebben de details van deze extra stabiele zitting wat
opgeschroefd met een gepatenteerd vergrendelmechanisme en
volledige focus op een nog comfortabelere Soft Close-functie.

Functioneel design van topklasse
Met zijn ultraslanke profiel en de extra focus op stevigheid,
duurzaamheid en optimalisering van de functionele details zet
Chilli in op compleet nieuwe designervaringen. Achter de stijlvolle
uitstraling gaat een reeks van innovatieve kenmerken schuil, die
ervoor zorgen dat deze zitting zich duidelijk onderscheidt van
andere toiletzittingen op de markt.

We hebben de constructie van de zitting verder ontwikkeld en
hoge eisen gesteld aan de stabiliteit, die aanzienlijk verbeterd is
in vergelijking met de bestaande standaard voor toiletzittingen.
Dit levert een prima stabiliteit en een exclusieve ervaring op. Met
het speciaal ontwikkelde scharnier kan de toiletzitting bovendien
stevig aan de closetpot worden vastgemaakt om te vermijden dat
ze ongewild loskomt.

GEPATENTEERD VERGRENDELMECHANISME
Demper

Vergrendelclips

Afdekkap

Onze nieuwe scharnier maakt het mogelijk om de zitting stevig
aan de closetpot vast te maken. Dit levert een hogere stabiliteit
voor de zitting op, minder bewegingen tijdens het gebruik en
een exclusieve zitervaring zonder storende geluiden.
Het scharnier zit stevig op de closetpot en is kleiner dan bij
andere toiletzittingen, wat de zitting een harmonieuzere en
minimalistischere uitstraling geeft. Het vergrendelmechanisme
in het scharnier zit voor de gebruiker verborgen achter een
afdekkapje. Met scharniernummer DL2999 heeft de zitting
een lift-off functie en met het DL4999 scharnier een vaste
vergrendeling.

DUURZAAMHEID EN STEVIGHEID
Ondanks de slanke look sluiten we geen
compromissen met betrekking tot de stevigheid
en duurzaamheid. De Chilli werd getest met een
belasting tot 240 kg en bovendien ook onderworpen
aan een zijdelingse belasting test die een resultaat van
minder dan 5 mm opleverde, minder dan de helft van
de eisen vermeld in de norm DIN 19516.

LIFT-OFF

VERBETERDE SOFT CLOSE

Optimale hygiëne met lift-off. De toiletzitting
kan er moeiteloos af wat de reiniging
eenvoudig en efficiënt maakt.
Geldt voor artikelnr. 1076000-DL2999

Met de nieuwe en geoptimaliseerde Soft
Close richten we de schijnwerpers op de
functionaliteit. Een duwtje volstaat om
de toiletzitting zachtjes en geruisloos te
sluiten. Dankzij de Soft Close-functie zorgt
voor een luxueuze en elegante uitstraling.
Geldt voor artikelnr. 1110000-DL4999
en 1076000-DL2999

TOEPASSINGEN VOOR DE ZITTING

ULTRASLANK DESIGN

De Chilli is een universele zitting die op veel verschillende
closetpotten past, waardoor ze in heel wat situaties kan
worden gebruikt.

De zitting weegt nauwelijks 2,2 kg en heeft een ultraslanke
look dankzij het vlakke profiel, dat nauw op de closetpot
aansluit. Daardoor ontstaat een moderne en minimalistische
uitstraling zonder hoge randen aan de onderkant van
de zitting of het deksel, die van de Chilli de keuze bij
uitstek maakt voor wie zowel zijn nieuwe of gerenoveerde
badkamer een mooie en hedendaagse look wil geven.
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Pressalit Chilli met soft close en lift-off
Nr. 1076000-DL2999, wit
Pressalit Chilli met soft close
en vergrendel mechanisme
Nr. 1110000-DL4999, wit

PREMIUM BATHROOM SOLUTIONS SINCE 1954
Pressalit A/S is een Deense particuliere onderneming met de fabricagefaciliteiten gevestigd in de Deense stad Ry. Sinds 1954 ontwerpen en
produceren wij toiletzittingen van de hoogste kwaliteit. Sinds 1975 ontwikkelt Pressalit ook flexibel voor de gebruiker in te stellen badkamers en
in hoogte verstelbare keukens voor mensen die minder mobiel zijn. Daarmee zijn wij wereldwijd een van de meest vooraanstaande fabrikanten
van badkameroplossingen van hoge kwaliteit. Een hoogwaardig, onberispelijk ontwerp en betrouwbare functionaliteit zijn de belangrijkste
kenmerken van ons brede assortiment producten.
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Met voorbehoud van wijzigingen in het assortiment, technische wijzigingen en drukfouten.

