Toiletzittingen
Dankzij onze jarenlange ervaring in ontwerpen en produceren wij toiletzittingen van
topkwaliteit. Onze toiletzittingen zijn ontworpen om gebruikt te worden met de functies
die een toiletzitting nu precies hygiënisch, comfortabel en esthetisch maken. Om die
reden worden onze toiletzittingen wereldwijd dan ook overal geplaatst, van residentiële
en projectgebouwen tot ondernemingen en prestigieuze cultuurhuizen.

Wenst u
advies?
Bel ons vandaag
nog op

Een duurzame oplossing waarbij

design & functionaliteit samenkomen
Ruimte creëren voor welzijn
Het type woning waarvoor wordt gekozen, is
in de loop der tijd onderhevig aan verandering, en
dat geldt ook voor de trends in de badkamerinrichting. Daarom is het een goed idee om bij de inrichting
van uw badkamer goed na te denken over de details.
Het zijn immers de details die uw badkamer de
gewenste uitstraling verlenen, en die ook makkelijk
te veranderen zijn wanneer de trends wijzigen.
Details, zoals de juiste toiletzitting, dragen bij tot het
definiëren van de uitstraling van uw badkamer. De
toiletzitting is dan ook niet zomaar een functioneel
product. Ze is een van de vele elementen die ervoor
zorgen dat uw badkamer de juiste uitstraling heeft.
Ongeacht of uw badkamer neigt naar Frans
geïnspireerde romantiek, Scandinavisch minimalisme
of stedelijke kleurencombinaties: bij Pressalit vindt u
altijd een toiletzitting die er perfect bij past.

Deens design dat jaar na jaar in de prijzen valt
Als er nu iets is dat nooit uit de mode raakt, dan
is het wel Deens design. Dankzij de toiletzittingen
van Pressalit, die functie, design en kwaliteit perfect
combineren, kunt ook u voor uw badkamer genieten
van bekroond en functioneel design. We mochten al
meerdere Red Dot Design Awards ontvangen voor
onze tijdloze toiletzittingen, die in elk type badkamer
geïntegreerd kunnen worden en Deens design van
topklasse combineren met innovatieve functies.
Vandaar dat de toiletzittingen van Pressalit keer op
keer de juiste oplossing bieden.

ZIE ONLINE WELKE TOILETZITTINGEN
BESCHIKBAAR ZIJN

Toiletzittingen voor alle soorten projecten
Bij grote projecten is het belangrijk dat de toiletzitting wordt gekozen in functie van de behoefte
waaraan moet worden voldaan. In sommige gevallen is de stevigheid van de toiletzitting het belangrijkste criterium, terwijl in andere gevallen vooral het
design van belang is.
Bij Pressalit vindt u toiletzittingen die in elk project
passen, en waarbij design, functionaliteit, hygiëne en stevigheid perfect worden gecombineerd.
Dankzij ons ruime assortiment toiletzittingen in
verschillende afmetingen, vormen en voor verschillende doeleinden, vindt u beslist altijd het model
dat perfect bij al uw projecten past, zowel groot als
klein.

Pressalit aan de top in Aarhus
Het ARoS kunstmuseum met zijn iconische regenboog die hoog boven Aarhus uitsteekt, heeft
ervoor gekozen om in de toiletten van het museum
Pressalit-toiletzittingen te installeren. Het ARoS is
gekend voor zijn perfectionisme en dit besef van
kwaliteit is duidelijk merkbaar in het hele museum:
vanaf het moment dat men naar de regenboog
opkijkt totdat men de toiletten ziet.
Pressalit‘s ervaring op het vlak van design, alsook
onze focus op hygiëne, kwaliteit en duurzaamheid
zorgen ervoor dat onze toiletzittingen ideaal zijn
voor elk project, waar ook ter wereld.
ZIE HET PRODUCTOVERZICHT ONLINE
ZOEK MEER REFERENTIES ONLINE
LAAT U INSPIREREN DOOR DE ALLERNIEUWSTE
TRENDS IN BADKAMERS ONLINE

”

Wij kunnen u toiletzittingen bieden die op alle gangbare toiletten
passen en prijzen die overeenstemmen met elke behoefte.
Bijvoorbeeld onze projectzittingen waar voor uw geld bieden,
aar ook 10 jaar garantie.
Anders Jørgensen, Sales Director, Pressalit

De juiste functies

Luxe voor elke dag
Soft close: de stille luxe
Een toiletzitting met soft close-functie biedt u
iedere dag opnieuw stille luxe. De toiletzitting komt
gedempt neer en landt zacht en geruisloos op de
closetpot.
De soft close-functie is een kleine luxe, die u niet
snel zal willen opgeven.

Kies de juiste toiletzittingen,
makkelijk en snel
Ongeacht het toilet helpen wij u om de juiste en
best passende zitting te vinden voor elke closetpot.

Lift-off en Quick-release: voor een makkelijke
reiniging
Soms kan het moeilijk zijn om grondig schoon te
maken rond de bevestigingspunten van de toiletzitting. Met de lift-off of quick-release functie kan de
toiletzitting makkelijk en snel van de closetpot verwijderd en na de reiniging teruggeplaatst worden.
Hierdoor wordt het toilet schoonmaken makkelijker,
met een schoner resultaat tot gevolg.

We hebben het u makkelijk gemaakt om de juiste
oplossing te vinden, zodat u altijd zeker bent van
het beste resultaat.
GA NAAR ONZE PASLIJST ONLINE
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Kleuren veranderen de sfeer
Kleuren kunnen de uitstraling van een ruimte sterk
wijzigen. Kleuren kunnen de inrichting van elke badkamer ondersteunen en soms ook een praktische functie
hebben. Dat is bijvoorbeeld het geval wanneer een
badkamer moet worden ingericht voor iemand die aan
dementie lijdt; een toiletzitting in een contrasterende
kleur is dan ideaal. Wij bieden een ruim assortiment aan
toiletzittingen in verschillende kleuren en met verschillende afwerkingen; u vindt er beslist een die in uw
badkamer past.
Gegarandeerd duurzaam
We hebben de finesses nog verfijnd met slijtvaste materialen, een kwalitatief scharnieren van roestvrij staal
en intuïtieve functies. We hebben onze testmethodes
verregaand ontwikkeld zodat kwaliteit altijd op de eerste
plaats komt. Daarom verlenen wij op onze toiletzittingen
een garantie van 10 jaar. De lange levensduur van de
Pressalit toiletzittingen is ideaal voor badkamers
in privéwoningen, maar ook voor publieke en
semipublieke projecten.
Betere hygiëne dankzij Polygiene®
Een vochtige badkamer is de perfecte broeikamer voor
bacteriën. Daarom is hygiëne in en rond het toilet zo
belangrijk in de strijd tegen bacteriën. Een toiletzitting

met Polygiene-effect remt de groei van de bacteriën
af en verhindert zo dat bacteriën zich verspreiden. De
Polygiene toiletzittingen van Pressalit zijn vooral interessant voor publieke en semipublieke projecten, maar ze
kunnen uiteraard ook in privéwoningen worden gebruikt
indien de bewoner bijzondere aandacht wil besteden
aan hygiëne.
Made in Denmark
De toiletzittingen van Pressalit worden in Denemarken
ontworpen, ontwikkeld en geproduceerd. Via interessante samenwerkingen met ontwerpers, onder andere
met Lars Herold en Knud Holscher, heeft Pressalit een
mooie reputatie opgebouwd in de wereld van het
Deense design. En zo staat een toiletzitting van
Pressalit garant voor de kwaliteit van uw badkamer.
De toiletzittingen van Pressalit:
• Staan borg voor een kwalitatief hoogstaande
badkamer
• Zijn de beste keuze
• Bieden een duurzame oplossing
• Werden ontwikkeld met het oog op hygiëne en
een vlotte reiniging
• Passen op de meeste toiletten
LEES MEER OVER DE VOORDELEN VAN
TOILETZITTINGEN MET POLYGIENE ONLINE

Overzicht

toiletzittingen

Zie ONLINE
wat past op
je toilet

Pressalit 1000
Nr. 304000-BG4999

Pressalit Objecta
Nr. 54011-BA1999

Pressalit T2
Nr. 316000-UN3999

Pressalit Projecta Solid Pro
Nr. 1004011-DG4925

Pressalit 300+
Nr. 776000-DA8999

Pressalit 3
Nr. 684000-D38999

Met soft close

Met soft close

Met soft close en lift-off

Pressalit Scandinavia Plus
Nr. 758000-D05999

Pressalit Sway D
Nr. 934000-BL6999

Pressalit Comfort D2
Nr. 1050011-DK3999

Met soft close en lift-off

Met soft close en lift-off
(Introductie 4de kwartaal)

Met soft close en lift-off
Pressalit Sway D2
Nr. 994000-DF4999
Met soft close en lift-off

Pressalit T Soft
Nr. 742000-D15999

Pressalit Inspira Uni
Nr. 1074000-D05999

Pressalit i-Can
Nr. 936000-DE4999

Met soft close

Met soft close en lift-off

Met soft close en lift-off

Pressalit Objecta D Pro
Nr. 998011-DF7999

Pressalit Code
Nr. 778000-DD7999

Pressalit 300 Slim
Nr. 1014000-DG6999

Met soft close en lift-off

Met soft close en lift-off

Met soft close
Pressalit 300 Slim
Nr. 1012000-DG6999

Pressalit 716
Nr. 716000-D94999

Pressalit 718
Nr. 718000-D59999

Pressalit 722
Nr. 722000-D74999

Met soft close en lift-off

Met soft close

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

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

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

Onder voorbehoud van wijzigingen in het productassortiment, technische wijzigingen en drukfouten.

