
LET’S MAKE  
ROOM FOR  
DESIGN

Den nye vægspand fra Pressalit er en flot designet  
væghængt toiletspand, der har en nemt aftagelig inderspand  
produceret i genanvendt plast. Spanden er nem at åbne  
med fingerspidserne, både når du sidder ned, og når du står op.

Pressalit vægspand



LET’S MAKE
ROOM FOR 
DESIGN

Flot og minimalistisk

Vores væghængte toiletspand er lavet i et minimalistisk 

og stilrent design, der gør, at spanden passer perfekt ind 

i moderne badeværelser og går perfekt sammen med et 

hvidt toiletsæde. Inderspanden kommer i en grå farve, der 

skaber en flot kontrast til den hvide yderspand.

Vægspanden er nemlig designet, så den kan åbnes med 

en fingerspids, og yderspanden forbliver åben, også når 

du slipper den, så du ikke skal bekymre dig om, at låget 

klapper i, før du er færdig med at bruge den.

Kig indeni og bliv overrasket

Du bruger din toiletspand til affald, men hvad nu  

hvis affald også kunne bruges til din toiletspand? 

Hos Pressalit har vi spurgt os selv om netop dette.  

Derfor er inderspanden på vores nye vægspand  

lavet af genanvendt plastaffald, så du kan indrette  

dit badeværelse stilrent med god samvittighed. 

Plastikken i inderspanden er lavet af genanvendelige  

materialer, som kan blive genanvendt igen og  

igen, når spanden ikke længere skal bruges.

Let rengøringen – med eller uden pose

Du kan nemt bruge vægspanden med en pose eller vælge 

at skylle den aftagelige inderspand, hvis du hellere vil spare 

posen. Inderspanden er designet med runde hjørner for 

effektiv rengøring.

Med den væghængte toiletspand vil du også opleve en 

nemmere rengøring af gulvet. Vægspanden optager  

næsten ingen plads ud i rummet, og du behøver ikke  

længere flytte den, når gulvet skal gøres rent.



Pressalit's Environmental 
and Quality Management 
Systems are certified 
by LRQA
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Der tages forbehold for ændringer i produktsortimentet, tekniske ændringer og trykfejl.

Pressalit A/S
Pressalitvej 1
8680 Ry, Danemark
T: +45 8788 8788
pressalit@pressalit.com

Pressalit.com

Pressalit AS
Karihaugveien 89
1086 Oslo, Norge
T: +47 2193 5356
norge@pressalit.com

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.
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Åbner nemt og lydløst 
og forbliver åben til du 
er færdig.

Inderspanden er frem- 
stillet af genanvendt 
plast.

Nem og magnetisk 
lukning.  

Nem betjening og kan 
åbnes med finger-
spidserne.

Nem montering af 
pose og kan også 
anvendes uden pose.

Hygiejnisk design for 
nem rengøring.

Vægspanden optager 
ikke meget plads på 
væggen.

Både inderspand og 
pose er helt skjult.


