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02
Het oppervlak van de fluweelmat 

van de aluminiumbuis is bestand 

tegen chemische en mechanische 

invloeden. 

01
Het Solid Pro-beslag kan gemonteerd wor-

den op een groot aantal closetten dankzij 

het draaibare beslag en de regelschijven. 

Pressalit presenteert het eerste beslag met soft close voor instellingen op de markt. Solid Pro verbetert de stabiliteit en 

verhoogt tegelijkertijd zowel het comfort als het uiterlijk. Samen met de bijbehorende toiletzitting, Projecta Solid Pro, 

vormt het beslag een esthetisch geheel, met dynamische curves en verrassende finesses. 

Projecta Solid Pro is blootgesteld aan een groot aantal stevigheidsproeven, zowel in Pressalits eigen testlaboratorium 

als in consumententests, waarbij een intensieve belasting en een hardhandige behandeling deel uitmaken van het 

dagelijks gebruik. De toiletzitting en het beslag worden afgewerkt geleverd voor rechtstreekse montage op een groot 

aantal closets.
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Projecta Solid Pro is getest volgens 

DIN 19516, waarbij onder andere de 

dempers en de breuksterkte van de 

toilet zitting getest werden. De dempers 

moeten 30.000 valbewegingen (waarbij 

de toiletzitting vanzelf dichtgaat) en 

13.000 geforceerde valbewegingen 

(waarbij de toiletzitting wordt dichtge-

drukt) kunnen doorstaan. Het deksel 

en de ringzitting zijn getest voor een 

belasting van maximaal 240 kg.
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Het Solid Pro-beslag maakt het mogelijk de 

toiletzitting zonder deksel te monteren en is ook 

verkrijgbaar zonder “soft close”. 

De toiletzitting wordt in afgewerkte toe-

stand geleverd, met een Solid Pro-beslag 

voor rechtstreekse montage op het closet. 

Het kan niet door de eindgebruiker gede-

monteerd worden, waardoor het risico op 

diefstal beperkt is. 
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Het beslag is uit één stuk gemaakt, zodat 

vuil en stof niet in openingen of sleuven kan 

blijven zitten. Bovendien is het gebied onder 

het beslag gemakkelijk te bereiken en schoon 

te maken. 

De extreme stevigheid van de constructie blijkt uit 

de tests: zo werd de toiletzitting bij het testen van 

de zijdelingse belasting blootgesteld aan 60.000 

drukmomenten met 20 kg. Dit komt overeen met 

een belasting 16 maal per dag gedurende tien 

jaar. 
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SOFT CLOSE
Wij hadden dit product al voor particuliere 

woningen, maar nu staat deze stille luxe ook 

klaar om de projectmarkt te veroveren. Solid 

Pro is het eerste beslag voor instellingen met 

soft close op de markt. Het verhoogt zowel 

het comfort als de levensduur van de toilet-

zitting, omdat harde klappen met deze op-

lossing tot het verleden behoren. De soft clo-

se-functie zorgt ervoor dat de zitting en het 

deksel stil en rustig op het closet neerdalen. 
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PROJECTA SOLID PRO

MINIMALISTISCH DESIGN  
Projecta Solid Pro heeft een slank profiel en een harmonieus, gebogen uiterlijk. Langs de 

achterzijde vermoedt men op geraffineerde wijze de mat-zilveren aluminiumbuis, die deel 

uitmaakt van het Solid Pro-beslag. De toiletzitting is verkrijgbaar in de kleuren zwart en 

wit met Polygiene, dat bacteriegroei tegengaat. Het is verkrijgbaar met een Uni- en een 

D-vorm, met of zonder deksel.

PROJECTA SOLID PRO MET SOFT CLOSE
Projecta Solid Pro met het beslag voor instellingen Solid Pro 

biedt verbeterde stevigheid en stabiliteit in een unieke combina-

tie met de soft close-functie. 

PROJECTA SOLID PRO ZONDER SOFT CLOSE
Projecta Solid Pro kan ook zonder de soft close-functie op het Solid 

Pro-beslag gemonteerd worden. Dit biedt de projectmarkt de moge-

lijkheid om voor verbeterde stevigheid en stabiliteit te kiezen, ook met 

kleinere budgetten. 
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OBJECTA PROPROJECTA SOLID PRO

SLANK DESIGN   
Objecta Pro heeft hetzelfde design als Projecta Solid Pro, maar is bedoeld voor montage 

met een vast of universeel beslag. Dezelfde materialen, dezelfde kleuren en dezelfde hoge 

breuksterkte. Met Projecta Solid Pro en Objecta Pro krijgt de projectmarkt daarom alle 

mogelijkheden om een sterk design te kiezen.

OBJECTA PRO MET VAST BESLAG
Objecta Pro met vast beslag is perfect geschikt voor een 

groot aantal closetten. Het harmonieuze design met hoge 

breukstrekte en het Polygiene-effect maken van Objecta Pro 

een zekere keuze. 

OBJECTA PRO MET UNIVERSEEL BESLAG
Objecta Pro met antibacterieel Polygiene is bijzonder ge-

schikt voor de projectmarkt. Met zijn slanke design en univer-

sele beslag past de toiletzitting op een groot aantal closetten. 



Pressalit Projecta Solid Pro 
MET SOFT CLOSE
Bestelnr. 1004 met deksel
Bestelnr. 1003 zonder deksel
DG4 Combi scharnier, uni, top montage / 
standaard montage 
011 Wit polygiene, 111 Zwart polygiene

STANDARD
Bestelnr. 1002 met deksel
Bestelnr. 1001 zonder deksel
DG4 Combi scharnier, uni, top montage / 
standaard montage
011 Wit polygiene

Pressalit Objecta Pro

STANDARD
Bestelnr. 990 met deksel
Bestelnr. 989 zonder deksel
DF7 Vast scharnier, standaard montage /
DH4 Combi scharnier, univertikal, top montage / 
standaard montage*. 
011 Wit polygiene, 111 Zwart polygiene

* Komt alleen in 011 wit polygiene

Pressalit Objecta D Pro 

STANDARD
Bestelnr. 998 met deksel
Bestelnr. 997 zonder deksel*
DF7 Vast scharnier, standaard montage /
DH4 Combi scharnier, univertikal, top montage / 
standaard montage*. 
011 Wit polygiene, 111 Zwart polygiene

* Komt alleen in 011 wit polygiene

Pressalit Projecta D Solid Pro

MET SOFT CLOSE
Bestelnr. 1008 met deksel
Bestelnr. 1007 zonder deksel
DG4 Combi scharnier, uni, top montage / 
standaard montage 
011 Wit polygiene, 111 Zwart polygiene

STANDARD
Bestelnr. 1006 met deksel
Bestelnr. 1005 zonder deksel
DG4 Combi scharnier, uni, top montage / 
standaard montage 
011 Wit polygiene

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

Wijnbeek Sanitair B.V. 
Molenwerf 1 
1911 DB Uitgeest, Holland 
T: +31 251 361010 
mail@wijnbeek.nl 
www.pressalitseats.nl

Van der Voort Agenturen N.V. 
Ertbruggestraat 111
2110 Wijnegem, België
T: +32 3 877 04 44
info@vandervoort.be
www.vandervoort.be
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