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02
Aluminiumsrørets silkematte 

overflade er modstandsdygtig 

over for kemisk og mekanisk 

påvirkning. 

01
Solid Pro beslaget kan monteres på en 

lang række toiletskåle takket være vendbart 

beslag og reguleringsskiver. 

Pressalit præsenter markedets første institutionsbeslag med soft close. Solid Pro forbedrer stabiliteten og højner 

samtidig både komfort og æstetik. Sammen med det tilhørende toiletsæde, Projecta Solid Pro, udgør beslaget en 

æstetisk helhed med dynamiske kurver og overraskende finesser. 

Projecta Solid Pro er blevet udsat for omfattende styrketests – både i Pressalits eget testlaboratorium og i bruger-

tests, hvor intensiv belastning og hårdhændet behandling er en del af hverdagen. Toiletsæde og beslag leveres 

færdigsamlet til direkte montage på en lang række skåle.
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PATENT 
PENDING

Beslaget fremstår helstøbt, og derfor kan skidt 

og snavs ikke samle sig i hverken huller eller 

slidser. Det er ligeledes let at komme til at gøre 

ordentligt rent under beslaget. 

05

06
Projecta Solid Pro er testet i 

henhold til DIN 19516, som 

blandt andet tester dæmperne 

og toiletsædets brudstyrke. 

Dæmperne skal kunne holde til 

30.000 nedfald (hvor toiletsæ-

det selv lukker i) og 13.000 

tvungne nedfald (hvor det 

tvinges i). Låg og ringsæde 

er testet til en belastning på 

maksimal 240 kg.

Tests beviser konstruktionens eks-

treme styrke – fx blev toiletsædet i en 

sideværtsbelastningstest udsat for 60.000 

tryk à 20 kg. Det svarer til belastning 16 

gange dagligt i 10 år. 
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Toiletsædet leveres færdigsamlet med Solid 

Pro beslag til direkte montage på toiletskålen. 

Det kan ikke kan adskilles af slutbrugeren, 

hvilket minimerer risikoen for tyveri. 03
Solid Pro beslaget giver mulighed for 

montage af toiletsæde uden låg og fås såvel 

med som uden soft close. 
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SOFT CLOSE
Vi kender det fra private hjem, men nu er 

den stille luksus også klar til at indtage 

projektmarkedet. Solid Pro er marke-

dets første institutionsbeslag med soft 

close. Det højner både komforten og 

toiletsædets levetid, da løsningen er et 

endegyldigt farvel til hårde smæld. Soft 

close-funktionen bevirker, at sæde og låg 

stille og roligt daler ned på skålen. 
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PROJECTA SOLID PRO

MINIMALISTISK DESIGN 
Projecta Solid Pro har en slank profil og et harmonisk, kurvet udtryk. 

Langs bagkanten anes på raffineret vis det silkematte aluminiumsrør, som udgør 

en del af Solid Pro beslaget. Toiletsædet fås i hvid med Polygiene, der hæmmer 

væksten af bakterier. Modellen er en universal model.

PROJECTA SOLID PRO MED SOFT CLOSE
Projecta Solid Pro med institutionsbeslaget Solid Pro byder 

på forbedret styrke og stabilitet i unik kombination med soft 

close-funktionen. 

PROJECTA SOLID PRO UDEN SOFT CLOSE
Projecta Solid Pro fås også uden soft close-funktionen, men med 

samme stabile Solid Pro beslag. Denne version giver projekt-

markedet mulighed for at vælge forbedret styrke og stabilitet – 

også på mindre budgetter. 
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OBJECTA PROPROJECTA SOLID PRO

SLANKT DESIGN
Objecta Pro har samme design som Projecta Solid Pro, men er til forskel herfra til montering 

med fast eller universalbeslag. Samme materialer, samme farver og samme høje brudstyrke. 

Med Projecta Solid Pro og Objecta Pro får projektmarkedet derfor alle muligheder for at vælge 

stærkt design.

OBJECTA PRO MED FAST BESLAG
Objecta Pro med fast beslag passer helt perfekt på et udvalg 

af toiletskåle. Harmonisk design med høj brudstyrke samt Poly-

giene-effekt gør Objecta Pro til et sikkert valg. 

OBJECTA PRO MED UNIVERSAL-BESLAG
Objecta Pro med bakteriehæmmende Polygiene er særdeles 

velegnet til projektmarkedet. Med sit slanke design og 

universalbeslag passer toiletsædet til en lang række toiletskåle. 



Pressalit Projecta Solid Pro 
MED SOFT CLOSE
Nr. 1004 med låg / nr. 1003 uden låg.
Inkl. DG2 Universalbeslag, bundmonteret.
011 Hvid polygiene.

STANDARD
Nr. 1002 med låg / no. 1001 uden låg
Inkl. DG2 Universalbeslag, bundmonteret.
011 Hvid polygiene.

Pressalit Objecta Pro

STANDARD
Nr. 990 med låg / nr. 989 uden låg.
DH2 Univertikalbeslag, bundmonteret.
011 Hvid polygiene.
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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 yder 10 års garanti på Deres toiletsæde. 
Ved materialeeller fabrikationsfejl, der viser sig ved 
normalt brug inden for 10 år fra købsdatoen, sender 
Pressalit reservedele eller ombytter toiletsædet til 
samme eller anden anvendelig model, efter Pressalits 
valg. Kan der ikke ske en ombytning, er Pressalit 
berettiget til i stedet at tilbage betale købesummen. 
Garantien er betinget af dokumentation for køb 
af toiletsædet.
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