Tilbehør til badeværelset
Detaljen gør forskellen. På et badeværelse har tilbehøret stor betydning for rummets samlede
udtryk; det er tilbehøret, der skaber den røde tråd, som er vigtig i boligindretningen. Derfor
skal tilbehøret vælges med omhu. Hos Pressalit har vi et bredt sortiment af forskelligt badeværelsestilbehør i forskellige farver og med forskellige overflader, så det kan passe ind på alle
badeværelser og til den enkeltes ønsker og behov.

Brug for
rådgivning?
Ring til os i dag på
8788 8990

Husk detaljerne på badeværelset
Og skab den røde tråd
Badeværelset er et vigtigt rum i boligen; et rum,
hvor de fleste hver dag bruger tid på personlig pleje
og velvære. Indretningen på badeværelset skal
derfor harmonere med de ønsker og behov, den
enkelte har til rummet.
Forandring fryder
Detaljerne på badeværelset er vigtige for den
samlede følelse, man får i rummet. Badeværelsestilbehør er med til at definere rummets udtryk og
kan derfor også være med til at ændre det, når
tendenserne inden for badeværelsesindretning
skifter, eller du ønsker et nyt og anderledes udtryk.
Hvis der skal fornyelse til, er badeværelsestilbehøret en nem og billig løsning at starte med i modsætning til at skulle skifte væg- og gulvbelægning
eller møbler.

Dansk design i særklasse
Tendenserne inden for boligindretning skifter, men
dansk design går aldrig af mode. Derfor er badeværelsestilbehør fra Pressalit en sikker vinder til
badeværelset. Badeværelsestilbehøret designes
i Danmark, hvor fokus er på kvalitet, holdbarhed
og hygiejniske løsninger – og naturligvis smukt og
tidløst design.
Badeværelsestilbehør fra Pressalit:
• Er designet i Danmark
• Er hygiejnisk og æstetisk
• Findes i forskellige farver og overflader

FÅ INSPIRATION FRA DE NYESTE TRENDS
PÅ BADEVÆRELSET ONLINE

Vægspanden – den hygiejniske og
æstetiske løsning
En vægspand er en god løsning, hvis du ønsker
at holde hygiejnen i top uden at gå på kompromis
med det æstetiske udtryk i badeværelset. De runde
former og bløde linjer er ikke bare smukke, de
sikrer også god hygiejne, idet skidt og snavs ikke
kan gemme sig. Derudover gør en vægspand det
nemmere at rengøre gulvet på badeværelset.
Vægspanden er et badeværelsestilbehør, der er
oplagt til alle badeværelser; det private såvel som
på offentlige eller halvoffentlige steder.

Klapsædet – for mere komfort i hverdagen
Klapsædet kan fungere som en ekstra siddeplads
på badeværelset. De bløde, runde former giver
klapsædet det elegante udtryk, der gør, at det passer ind på ethvert badeværelse, hvor god komfort
er en prioritet.
Klapsædet er et praktisk tilbehør med adskillige
anvendelsesmuligheder i det private hjem, såvel
som på offentlige eller halvoffentlige steder. Til det
mindre baderum optager klapsædet ikke plads i
rummet og giver samtidig mulighed for alsidighed i
indretningen og brugen af sædet.
SE PRODUKTOVERSIGT ONLINE

”

”Det handler om at have muligheden for at skabe
den fuldendte løsning på badeværelset – og her
spiller tilbehøret en naturlig rolle, fordi det er med til
skabe den røde tråd.
Anders Jørgensen, Sales Director, Pressalit

De små ting

Gør den store forskel
Badeværelsestilbehøret bør altid harmonere med
den resterende indretning og stil på badeværelset
og indgå som en del af den fuldendte løsning –
vælg derfor farve og overflade ud fra, hvad du

ønsker at skabe. Om du går efter naturlig dekadence, urbane farvesammensætninger eller nordisk
minimalisme, har Pressalit tilbehøret, der passer
ind.

Oversigt

Tilbehør til badeværelset
Tilbehøret fås i følgende overflader:

Poleret

Rustfrit stål

Sort mat

Sort krom

Hvid mat

Børstet messing

Håndklædekrog, pin, 2 stk.

Håndklædekrog, 2 stk.

Håndklædekrog, curve, 2 stk.

Poleret

Poleret

Rustfrit stål

Nr. Q10150

Nr. Q10100

Nr. Q10160

Toiletpapirholder

Toiletpapirholder

Reservepapirholder

Poleret

Poleret

Poleret

Nr. Q10200

Nr. Q10210

Nr. Q10260

Sæbedispenser, vægmontage

Hylde

Poleret

Poleret

Nr. Q10700

Hjørnehylde
Nr. Q10410

Poleret

Nr. Q10420

Glashylde 13,5 x 58,8 cm

Håndklædestang 8,5 x 60 cm, enkelt

Håndklædestang 12 x 60 cm, dobbelt

Poleret

Poleret

Poleret

Nr. Q10400

Nr. Q10500

Toiletbørste, vægmontage

Toiletbørste til vægmontage

Poleret

Poleret

Nr. Q10850

Nr. Q10800

Spejlbeslag (5 mm hul),
1 sæt á 4 stk.
Poleret

Klapsæde

Vægspand

Nr. 412000

Nr. 1090000

Nr. Q10550

Nr. Q10450
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PRESSALIT SUPPORTS UNITED NATIONS GLOBAL GOALS

PREMIUM BATHROOM SOLUTIONS SINCE 1954
Pressalit A/S er en dansk privatejet virksomhed med produktion i Ry, Danmark. Siden 1954 har vi designet, udviklet og produceret toiletsæder
af højeste kvalitet. Og siden 1975 har Pressalit også udviklet fleksible badeværelsesløsninger og højdejustérbare køkkener til mennesker med
nedsat funktionsevne. Dette har gjort os til en af verdens førende producenter af højkvalitets badeværelsesløsninger. Høj kvalitet, fuldendt design
og gennemført funktionalitet kendetegner vores brede udvalg af produkter.

Der tages forbehold for ændringer i produktsortimentet, tekniske ændringer og trykfejl.

