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INSPIRA UNI TOILETZITTING
Welkom bij Inspira Uni, de toiletzitting die staat voor een doordacht en  

innoverend design. Zuivere lijnen die voor levendigheid en dynamiek zorgen.  
Een zitting die zowel qua vorm als functie eenvoud en comfort uitstraalt,  

ondersteunend en tegelijkertijd uitdagend in haar vormgeving. Twee elementen  
die zowel elegantie als uniformiteit uitstralen. Deens design van wereldklasse, 

waarmee we u een stijlvolle badkamer beloven. Ontworpen door Knud Holscher.



Met de strakke lijnen en interessante vormgeving opent zich 
een nieuwe dimensie voor de moderne en stijlvolle badkamer. 
Met Inspira Uni haalt u een absoluut uniek designconcept in 
huis, dat zich onderscheidt van alle andere toiletzittingen.

Hier is er aandacht voor uiterlijk, comfort en functionaliteit,  
die samen een geheel vormen. De details maken de zitting 
exclusief ,waarbij niets aan het toeval is overgelaten.  
Het levendige en dynamische ontwerp is attractief en  
vernieuwend en zorgt voor eindeloze elegantie.

Tijdloos, elegant en functioneel

Geruisloos comfort  
met soft close
De vederlichte en elegante soft close 
functie voegt een extra dimensie toe 
aan het gevoel van comfort - totaal 
geruisloos.

Gemakkelijk schoon 
te maken met lift-off
Optimale hygiëne met lift-off. De 
toiletzitting kan moeiteloos van 
het toilet genomen worden wat 
de reiniging eenvoudig en efficiënt 
maakt. 



Winnend ontwerp
Inspira Uni is Deens design van wereldklasse en  
winnaar van de prestigieuze Red Dot design award  
voor het unieke ontwerp.

Over de ontwerper
Inspira Uni is ontworpen door Knud Holscher, die algemeen 
beschouwd wordt als de erfgenaam van Arne Jacobsen. 
Het duidelijke verwantschap uit zich in veelzijdigheid, 
vereenvoudiging en een gestroomlijnde verhouding en leidt 
tot trots, Deens design.
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Onder voorbehoud van wijzigingen in het productassortiment, technische wijzigingen en drukfouten.

Pressalit Inspira Uni
Met soft close en lift-off
Nr. 1074000-BL6999, wit
Nr. 1074000-D05999, wit

Pressalit Inspira Uni is een universele  
toiletzitting die makkelijk schoon te maken  
is en op vele toiletpotten past.

Pressalit Inspira Uni
Ondanks de slanke look sluiten we geen 
compromissen met betrekking tot de 
stevigheid en duurzaamheid. Inspira Uni 
is getest voor een gewicht tot 240 kg.

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.

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

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


