


Nieuw, gepatenteerd en stevig scharnier voor minimale slijtage. 

Het minimalistische scharnier past perfect op het closet, wat bijdraagt  

tot de harmonieuze look van de toiletzitting. 

Scharnier DK4999 is voorzien van een vergrendel mechanisme.  

Zo kunt u de zitting vergrendelen, zodat ze niet kan worden verwijderd.

SCHARNIER

AfdekkapVergrendelclipsDemper

LIFT-OFF
Optimale hygiëne

U verwijdert de zitting 

met één simpele, 

vlotte beweging. Dit 

garandeert u een 

eenvoudige reiniging 

en optimale hygiëne.

SOFT CLOSE
Luxueus comfort

Met een licht duwtje doet 

u de toiletzitting zacht en 

geluidloos naar beneden. 

De soft close-functie zorgt 

ervoor dat uw zitting er 

luxueus en strak uitziet.



Pressalit Comfort D2 werd ontworpen door Pressalit 

zelf. De toiletzitting heeft een harmonieus, uniform en 

ultrapuur design. De fraaie wrap-over zitting combineert 

gestroomlijnde strakheid met een aaneengesloten, 

harmonieuze vorm, waardoor de zitting opgaat in het 

keramiek. De tijdloze en verfijnde look wordt gekoppeld 

aan een hoge mate van functionaliteit en sterkte. De 

zitting biedt een uitstekend zitcomfort – ook wanneer 

het deksel neergelaten is. De max. belasting is 240 kg.

In 1966 ontwierpen Sigvard Bernadotte en Acton Bjørn 

de allereerste Comfort toiletzitting, een klassieker én 

een designicoon. Het was meteen het begin van een 

trotse designtraditie.

EEN STUKJE DEENSE DESIGNGESCHIEDENIS

DESIGN
Stijlvol en 
minimalistisch

Een naadloos, 

uiterst functioneel en 

bijzonder duurzaam 

design van a tot z.

GEGARANDEERDE STERKTE
Duurzame kwaliteit

Pressalit Comfort D2 kent een zeer solide 

constructie, goed opgewassen tegen 

dagelijks gebruik. Het materiaal is hard en 

door en door gekleurd waardoor krassen 

niet snel ontstaan en mochten ze toch 

ontstaan geen kleurverschil opleveren.  

We zijn zo overtuigd van de sterkte van  

de zitting dat u er 10 jaar garantie op krijgt.
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Laufen Pro Opus Compact

Villleroy & Boch  
O.Novo

Duravit Me By Starck

Villeroy & Boch  
Architectura

PRESSALIT SUPPORTS UNITED NATIONS GLOBAL AND UNICEF

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.

Antibacteriële 
polygiëne
De gecertificeerde Polygiene®-werking 

voorkomt de groei van bacteriën – de hele 

dag door.

Pressalit Comfort D2
1050011-DK3999 met soft close en lift-off, 

wit polygiëne

1050111-DK3999 met soft close en lift-off, 

zwart polygiëne

1084011-DK4999 met soft close en 

vergrendel mechanisme, wit polygiëne

1084111-DK4999 met soft close en 

vergrendel mechanisme, zwart polygiëne

Geschikt voor de  
volgende toiletten

Pressalit A/S
Pressalitvej 1
8680 Ry, Danemark
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
F: +31 251 315525
mail@wijnbeek.nl
www.pressalit.nl
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