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Met zijn ranke profiel en vederlichte lijnen demonstreert 

SWAY een smaakvolle en onovertroffen vormgeving. 

Het strakke design, de hoge functionaliteit en de 

gestroomlijnde elegantie zijn ontstaan door vele uren 

handmatige vormgeving in de inleidende ontwerpfase. 

De zitting is ontworpen door Lars Herold, in-house 

designer bij Pressalit. 

Het fraai gebogen en delicate ontwerp getuigt van de

perfecte ontmoeting tussen mannelijke strakheid en

vrouwelijke rondingen. Het feit dat SWAY D een Red Dot

Award 2016 won – de hoogste internationale 

onderscheiding op het gebied van design – kwam 

daarom niet als een complete verrassing. Met een 

diepgaand begrip voor de eenvoudige, Scandinavische 

expressie hebben wij hier nu twee varianten aan 

toegevoegd. 

SWAY is een must-have voor de veeleisende minimalist 

en is leverbaar in de versies SWAY D, SWAY D2 en 

SWAY Uni.
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Wij maken al 60 jaar deel uit van de Deense 

designgeschiedenis - dat is een erfenis die 

verplichtingen met zich meebrengt. Om een volmaakt 

ontwerp te creëren, moeten we constant blijven 

onderzoeken, perfectioneren en verfijnen.  Wij zijn 

graag trendsetters en streven naar minimalistische 

en esthetische schoonheid tot in de kleinste details 

van onze zittingen. Daarom is het nieuwe Pressalit 

brand element op bijzonder geraffineerde wijze 

weergegeven aan de zijkant van de SWAY. 

Dit embleem is geen naamplaatje, maar een 

garantiestempel voor een uniek Scandinavisch 

designproduct. Het is een keurmerk voor een 

stijlvolle keuze en een hoge mate van comfort, waar 

u nog jarenlang elke dag plezier van zult hebben. 

Het roestvrijstalen embleem is zodanig ontworpen 

dat het zowel licht als schaduw vangt. Zo wordt het 

een klein, levendig element in uw stijlvolle interieur. 

Het zijn eenvoudige, fraaie elementen die uw 

badkamer tot een bijzondere designruimte maken.
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D2

001 zwart

000 wit

001 zwart

000 wit

SWAY
MODELLEN

DRIE

001 zwart

000 wit

GEGARANDEERDE 
ROBUUSTHEID  
Duurzaam design. De zitting 
is bestand tegen dagelijks 
gebruik en is door-en-door 
gekleurd, zodat krasjes 
onzichtbaar blijven. U krijgt 
10 jaar garantie.

LIFT-OFF
Eenvoudige reiniging.  Met 
één enkele beweging tilt u 
de zitting van de toiletpot 
voor een grondige reiniging. 
Zo blijft de badkamer altijd 
uitnodigend. 

SOFT CLOSE
Vederlichte luxe. Met een 
klein duwtje sluit de zitting 
zacht en geruisloos.

PERFECTE 
PASVORM
De zitting past op vele 
toiletpotten.
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De SWAY D toiletzitting past o.a. op Keramag 4U, 

Keramag Renova no. 1, Laufen Moderna, Sphinx 280 

(geldt niet voor alle modellen uit deze serie), Sphinx 300, 

Sphinx 345, Sphinx 420, Laufen Jika Euroline en Vitra 

Options Sento.

Nr. 934 SWAY D met soft close en lift-off. 

Met BL6 universeel scharnier (lift-off), topmontage

Verkrijgbaar in 000 wit en 001 zwart.

Nr. 994 SWAY D2 met soft close en lift-off.

Met DF4 universeel scharnier (lift-off), topmontage

Verkrijgbaar in 000 wit en 001 zwart.

De SWAY Uni is een toiletzitting voor universele potten en 

past o.a. op Duravit Duraplus Colombo, Ideal Standard 

Eurovit, Villeroy & Boch Saval, Wisa Sydney, Laufen Jika, 

Sphinx Econ 2 en Sphinx 280 (geldt niet voor alle 

modellen uit deze serie).

Nr. 970 SWAY Uni met soft close en lift-off.

Met D05 universeel scharnier (lift-off), standaard montage / 

BL6 universeel scharnier (lift-off), topmontage

Verkrijgbaar in 000 wit en 001 zwart.

De SWAY D2 toiletzitting past o.a. op Laufen Pro (geldt 

niet voor alle modellen ult deze serie), Villeroy & Boch 

O.novo, Villeroy & Boch Omnia Architectura, Vitra S50 en 

Duravit Me by Starck. 
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DF4
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Voor overige passingen zie de digitale paslijst in de Pressalit app of op onze website.
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