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1979 Aqua

1990 Carat

1994 Cera/Ceranova

Pressalits toiletsæder 
designet af Knud Holscher

Kompromisløs sværgen til skandinavisk stringens

Buslæskærme, dørhåndtag, motorvejstavler, gryder, belysning, sanitet og ikke 

mindst toiletsæder. Det er blot nogle af de produkter, der gennem tiden har 

nydt godt af Knud Holschers skarpe, alsidige streg. Knud Holscher Design blev 

etableret tilbage i 1966, men karrieren blev allerede indledt med et partnerskab 

med først Arne Jacobsen og senere Danmarks største arkitektfirma i 1960’erne 

og 1970’erne, KHR arkitekter. 

Syddansk Universitet, Det Kgl. Teater, Indenrigsterminalen i Københavns Lufthavn 

og Nationalmuseet i Bahrain slog hans navn fast, og siden har Knud Holschers 

stilfulde design præget både gadebilledet og de skandinaviske hjem. 

Et portræt
KNUD



2005 Sign Art

2016 Spira Art

Et nyt skud på stammen

Nye idéer spirer frem, modelleres og fin-

pudses. Spira Art er, som navnet antyder, et  

stykke innovativt brugskunst, der lader sublimt  

design og praktisk funktionalitet gå op i en  

højere enhed. Med integreret luksus er endnu  

et mesterværk fra Knud Holscher klar til at 

slutte sig til serien af Pressalits designsæder.

HOLSCHER
Enkelt udtryk og et klart fokus på funktionalitet

Knud Holscher ses af mange som Arne Jacobsens arvtager. Alsidighed, for-

enkling og gennemdyrket proportionering beviser det markante slægtskab.  

Design skal ikke kun højne den æstetiske værdi, men også forbedre hverdagen.  

Sådan lyder filosofien bag Knud Holschers prisvindende design, og netop  

derfor er han blandt Pressalits foretrukne designere. Red Dot Award, iF-product 

Design Award, C.F. Hansen Medaillen, Eckersberg Medaillen, Royal Designers 

for Industry (RDI), British Design Award, ID Prisen samt ID Klassikerprisen er 

høstet gennem tiden. Helt velfortjent.



Spira Art gør toilettet til et møbel med komfort i højsædet. 

Selv med lukket låg er Spira Art behageligt at sidde på, og 

overskydende vand løber af den let opadbuende form. 

En naturlig del
af en helhed



NEW
Rent formsprog og ren nydelse. Spira Art er den naturlige for-

bindelse mellem badeværelsets kantede formgivning og den 

nøgne, kurvede menneskekrop. Runde, harmoniske og dog 

stringente linjer. Præcis ligesom den skandinaviske natur, der 

konstant overrasker med sine imponerende kontraster. 

Optimal hygiejne

QUICK RELEASE 

Et enkelt tryk i sider-

ne, og hele sædet 

løftes af. Det sikrer let 

og hygiejnisk rengø-

ring af både sæde og 

kumme. 

Sans for detaljen 

DESIGN

Gennemtænkt design 

har resulteret i et sæde, 

som indbydende og 

intuitivt kan åbnes med 

det yderste af en finger-

spids. 

Luksuriøs komfort 

SOFT CLOSE 

Fjerlet luksus. Et 

forsigtigt skub får 

stilfærdigt sædet til at 

lukke i med en blød 

bevægelse.
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I over 60 år har Pressalit stået for gennemtænkt design, 

stærk funktionalitet og højeste kvalitet. Samarbejdet med 

den danske designer Knud Holscher strækker sig over fire 

årtier. Aqua, Carat, Cera/Ceranova, Sign Art og nu også 

Spira Art er store designsuccesser, skabt i fællesskab. 

Skandinavisk kvalitet 
fra inderst til yderst



Garantien dækker i 10 år
for materiale- og fabrikationsfejl D
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Pressalit Spira Art

Med soft close og quick-release

Nr. 940000-DE7000, hvid Nr. 940001-DE7001, sort

VVS-nr. 615071000  VVS-nr. 615071001

NRF 6190159  NRF 6190161

155

435 274224

364
PASLISTE
Spira Art toiletsæde passer på Ifö Spira Art og 

Ifö Spira toiletter. 

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

IPAD’EN ARBEJDER FOR DIG
Du kan også vælge at søge efter det sæde, du står og 

mangler, i Pressalit Seats’ specialudviklede iPad-app. 

App’en fungerer på samme måde som de elektroniske 

paslister, og du har dermed lynhurtigt et komplet overblik 

lige ved hånden. 

Du kan hente Pressalit Seats app’en til din iPad via App 

Store. App’en er gratis. 

Hvilket toiletsæde
passer på dit toilet?

Pressalit Seats

Available on the iPad

INTELLIGENTE PASLISTER
På Pressalits hjemmeside er det nemt at fi nde 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 fi nde et 

nyt sæde til. De mulige sæder vises med billede, så du 

nemt fi nder 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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