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Eenvoudig, maar origineel. Pressalit is 

Scandinavisch design, geïntegreerd in uw woning. 

Esthetisch in zijn zuiverheid, individualistisch qua 

expressie, eerlijk wat de sfeer betreft.

Al meer dan 50 jaar vormen wij een belangrijk deel 

van de Deense designgeschiedenis. Wij dagen nog 

altijd het product uit dat in 1954 ontstond dankzij 

een kat en een omgevallen lijmpot.  Naast de 

grootste Deense iconen op designgebied 

introduceerden wij in 1966 ook een echte 

designklassieker – een stuk Deense toegepaste 

kunst – die ertoe heeft bijgedragen de standpunten 

van de branche met betrekking tot vormgeving, 

kleuren en functioneel design te veranderen. 

Noblesse oblige. Dat geldt zowel voor het erfgoed, 

dat in een familiebedrijf als het onze van generatie 

op generatie wordt doorgegeven, als voor de 

designfilosofie waarin wij geboren zijn. Wij hebben 

het vermogen om de traditie verder te zetten naar de 

toekomst – wij zijn voortdurend bezig met 

onderzoek, perfectionering en trendsetting. Dat zijn 

de dingen die ons drijven

Pressalit
Philosophy

Design
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Pressalit is één van de grote merken 

in de sanitairbranche. bij ons is design 

niet alleen maar design. Pressalit is 

Scandinavische stijl; tijdloos en 

functioneel.

Stijlvolle
eenvoud
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ConCordia

De elegante lijnen van de Concorde ziet 

u weerspiegeld in ConCordia. Aparte 

vormgeving met soft close en lift-
off
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Modern Art

Ongelooflijk elegante vormgeving, 

met soft close en quick-release
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t 2
Traditioneel design met prachtige afgeronde 

randen en leuke vormgeving
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Pressalit 3
000

Eenvoudige en traditionele toiletzittin
g 

met elegante lijnen
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Scandinavia PLUS

Een expressieve klassieker met een 

hedendaags design in de vorm van 

soft close en lift-
off
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genuanceerd 
designbegrip
Scandinavia PLUS heeft ingebouwde 

soft close en lift-off. Met zijn drie 

nieuwe trendy kleuren heeft de zitting 

alles te bieden in 21 nuances. Zoek 

een kleur die overeenstemt met uw 

stijl – want inderdaad, de toiletzitting 

maakt ook deel uit van uw inrichting. 

Welke uitdrukkingsvorm brengt uw 

persoonlijkheid tot uitdrukking?

Exotic Orange

Wek nieuwe energie op 

met hartstochtelijke, 

krachtige kleuren

Amazonas green 

Boordevol levendige 

energie – richt in met een 

persoonlijke trendkleur

Mellow Lime

Wek de zintuigen tot leven 

en creëer een fris
se sfeer 

met gedurfde nuances

Scandinavia PLUS
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Pressalit 3

Stijlvolle en zuivere expressie met prachtig 

wrap-over-effect voor het Duravit Philippe Starck 

3-closet. O
ptie: soft close en lift-

off
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Pressalit 3
45

Smaakvol en elegant. P
rachtige 

interpretatie, met soft close en 

lift-o
ff voor het Sphinx 345-closet
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Delight

Elegant en smaakvol design met 

wrap-over voor closets met een D-vorm. 

Optie: soft close en lift-
off
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Pressalit 2

Stijlvolle en zuivere expressie met prachtig 

wrap-over-effect voor het Duravit Philippe Starck 2-closet. 

Optie: soft close en lift-
off



Onze aandacht voor interessante details eindigt niet bij een volledig vormgegeven 

design. Wij nemen onze Scandinavische traditie serieus en hebben daarom de 

zuivere finesses nog verfijnd met kwalitatief hoogwaardige afwerkingen in roestvrij 

staal, slijtvaste materialen en intuïtieve functies. 

Lift-off zorgt voor gemakkelijk en grondig schoonmaken, zodat de wellnessruimte van 

de woning er altijd schoon en uitnodigend uitziet. 

Met een oog voor

het detail
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Pressalit P
lan

Moderne en vierkante vormgeving voor  

Renova Nr. 1 Plan van Keramag.  

Optie: soft close en lift-
off
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Calmo

Minimalistische vormgeving met 

soft close. Optie: lift
-off
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Wie zijn woning inricht met stijlvolle 

accessoires, creëert het kader voor 

een harmonisch leven. Wij noemen 

het “bewuste aanwezigheid”.

Zuivere
beleving
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raja
Uniek design, geïnspireerd door een rog. Mooi 

en comfortabel, m
et soft close en lift-

off
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Pressalit C
ode

Eenvoudig en modern, met afgeronde 

randen voor het Duravit D
-Code-closet. 

Optie: soft close
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Pressalit 2000

Lichte en elegante expressie met zitrin
g 

en deksel in verschillende afmetingen
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Dania

Klassieker met een fraaie vormgeving
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Objecta D/Projecta D

Eenvoudige en praktische toiletzittin
g met 

D-vorm, bijzonder geschikt voor 

de projectmarkt

15

n
r

. 5
48

Pressalit 3
00

Ronde en zachte expressie met uitstekende 

pasvorm voor het Sphinx 300-closet

Onze traditie van samenwerking met enkele van de speerpunten uit de designsector is 

zowel sterk als oud.  Wij durven ons te laten uitdagen en verrassen, want een goed design 

veronderstelt dat je in beweging blijft en met je uitdrukkingsvormen blijft experimenteren. 

Sinds 1966 trotseren wij de gewone denkpatronen.  bekende designers en bureaus uit 

binnen- en buitenland hebben hun interpretatie van een echte Pressalit-zitting geschetst, 

getekend en afgewerkt: Sigvard bernadotte en Acton bjørn, Luigi Colani, Louis Lepoix, 

via4, Knud holscher, frog design, rud thygesen en johnny Sørensen, de Doodle Art-

kunstenaars jon burgerman en Sune Ehlers  – en last but not least: het Nederlandse 

designduo Scholten & baijings.

voor
Wij stellen u met

genoegen onze geschiedenis



Scholten & BaijingS



C O L O U r   b L E N D   /   S C h O L t E N   &   b A i j i N g S   f O r   P r E S S A L i t

Scholten & BaijingS
Stefan Scholten (1972) en Carole baijings (1973) combineren minimale vormen en een evenwichtige 

kleurenselectie met traditionele handwerktechnieken en industriële productie. Met een opvallende 

ontwerpstijl bouwen Scholten & baijings een brug tussen de ontwerper, de kunstenaar en de 

producent. De nauwe samenwerking van het designduo met bekwame vakmensen en 

leidinggevende producenten resulteert in ontwerpen die zowel gekenmerkt worden door een 

perfecte afwerking als door een persoonlijk signatuur. Dankzij hun unieke interpretatie van zeer 

uiteenlopende productieprocédé's en werkmethodes kunnen Scholten & baijings keer op keer 

producten aanbieden die tegelijkertijd functioneel, karakteristiek en vernieuwend zijn. 

colour Blend
het geraffineerde gebruik dat de ontwerpers maken van finesses, materialen en aangename 

kleuren bezorgt hen veel erkenning in de internationale designwereld. De Scandinavische 

designtraditie staat bekend om haar discrete expressie. Vormen en kleuren zijn nauwkeurig 

geselecteerd, de harmonieën werken eerder indirect. Daarom zijn versierde toiletzittingen ook een 

nieuw fenomeen binnen het Scandinavische sanitairdesign. Wij van Pressalit houden zowel 

rekening met trends als met traditie. Dat betekent dat uw keuze nu niet stopt bij vormen, kleuren en 

functies: met onze nieuwe collectie Colour blend krijgt u ook de mogelijkheid om uw badkamer te 

restylen met eenvoudige en fraaie patronen, die ontworpen zijn door enkele van de meest populaire 

ontwerpers van onze tijd, namelijk het Nederlandse designerduo Scholten & baijings. Met de 

stijlvolle toiletzittingen van Scholten & baijings geeft u uw badkamer visuele warmte. De Dot 

patronen van de toiletzittingen zijn ontwikkeld op basis van het bestaande Pressalit-kleurenpalet, en 

vormen een natuurlijke harmonie met de duurzame en kwalitatief hoogwaardige materialen van de 

zitting en met de koele, witte tinten van het closet. 

de vier werelden
De Colour blend-collectie biedt talloze toepassingsmogelijkheden. Om u te helpen uw eigen, 

unieke badkameromgeving te creëren, hebben Scholten & baijings vier werelden gecreërd, die u 

naar het juiste interieurontwerp toe gidsen. Deze vier werelden zijn onafhankelijk van elkaar en 

dekken samen het gehele kleurenspectrum – van wit tot zwart. teneinde het effect van de 

toiletzitting op designgebied te verzekeren, wordt in vier richtlijnen aangegeven hoe, waar en in 

welke combinaties een Colour blend-toiletzitting kan worden gebruikt. Kies de expressie die bij u 

past – en vraag ons hulp om het juiste model en de juiste kleur te kiezen. 

colour Blend



C O L O U r   b L E N D   /   S C h O L t E N   &   b A i j i N g S   f O r   P r E S S A L i t

wit iS een vanZelFSPreKende KeuZe alS uw BadKaMer SMaaKvol, 
licht en FriS Moet overKoMen. 

De elegante, witte tinten zijn tegelijk klassiek en modern. U beschikt over talloze mogelijkheden om die te 

mengen met zachte contrasten, zodat de kamer sfeer, warmte en diepgang krijgt. Speel met producten en 

materialen in witte kleurnuances en creëer interessante combinaties, die zowel tijdloos als duurzaam zijn. 

Kies witte tegels (mat of hoogglanzend), verf de muren wit, leg lichte, steenkleurige vloeren en werk uw 

interieur af met marmer, wit matglas, sanitaire artikelen van wit porselein en witte handdoeken. 

White BaSicS

PreSSalit 3 Modern art



C O L O U r   b L E N D   /   S C h O L t E N   &   b A i j i N g S   f O r   P r E S S A L i t C O L O U r   b L E N D   /   S C h O L t E N   &   b A i j i N g S   f O r   P r E S S A L i t

laat de BadKaMer uw houding ten oPZichte van het Milieu 
weerSPiegelen en creËer een tijdloZe ruiMte Met Zachte 
Kleuren. 

in deze wereld wordt gekozen voor duurzame en stevige materialen, die een gevoel van vrijheid geven. Zo 

krijgt uw kamer een warme en aangename sfeer; het gevoel van aanwezigheid. De houten vloer is 

uitnodigend en warm voor uw blote voeten, en de combinatie van diverse natuurlijke materialen zorgt voor 

een sfeer die rijk is aan details. Laat de kleur van het textiel het natuurlijke gevoel benadrukken met beige 

en witte tinten. houdt u van All Natural, dan kunt u kiezen voor massieve badkamermeubelen in hout, 

bamboevloeren, gipswanden, zandstenen tegels, vlas, grote vensterpartijen en sanitairproducten in zachte 

kleuren. 

all natural

PreSSalit code PreSSalit code



C O L O U r   b L E N D   /   S C h O L t E N   &   b A i j i N g S   f O r   P r E S S A L i t C O L O U r   b L E N D   /   S C h O L t E N   &   b A i j i N g S   f O r   P r E S S A L i t

Bent u eerder gewonnen voor een ruwe SFeer Met 
Schitterende contraSten, dan Kunt u Zich door deZe wereld 
laten inSPireren. 

hier staan de zuiver ambachtelijke methodes centraal: er wordt afwisselend ruw en fijn geschuurd, zowel 

op beton als op gepolijst graniet. grote, natuurstenen vloertegels onderstrepen de contrasten en creëren 

op die manier een gewaagde expressie. Kies materialen in diepgrijze tinten, met een robuust uiterlijk – en 

speel met grote, natuurlijke lichtinvallen, lichtinstallaties langs de wanden en glinsterende spots, zodat de 

contrasten zoveel mogelijk in het oog springen. 

Solid grey

Modern art PreSSalit 3 PreSSalit code



C O L O U r   b L E N D   /   S C h O L t E N   &   b A i j i N g S   f O r   P r E S S A L i t

creËer luXe en Kwaliteit Met gewaagde Materialen en 
geavanceerde technieKen.

gepolijste mengkranen zijn boven donkere wastafels geplaatst, terwijl spiegelwanden de ruimte een extra 

dimensie geven. gemarmerde, synthetisch gegoten vloeren zorgen voor een hedendaags uiterlijk. De 

schittering van het glasmozaïek op de vloer en wanden voegt een vleugje grandeur toe. hoogwaardige 

technieken geven deze wereld warmte en comfort. Essentiële elementen zijn vloerverwarming, dimbare 

LED-verlichting, een royale douche en een vrijstaand bad. Combineer waterkranen in chroom met 

sanitairproducten van roestvrij staal, grote spiegelwanden en glasmozaïeken.

Black toneS

Modern art PreSSalit 3
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bij het creëren van een goed design gaat het er om vorm, comfort en functionaliteit tot een 

eenheid te verenigen. het scheppen van een aangename totaalervaring, waaraan u gedurende 

vele jaren elke dag plezier beleeft. 

Een goed design heeft eeuwigheidswaarde; daarom moeten de materialen uiteraard van de 

hoogste mogelijke kwaliteit zijn. Wij hebben onze zittingen ontworpen met het oog op dagelijks 

gebruik. het door en door gekleurde Duroplast materiaal is extreem slijtvast en eventuele 

krasjes zijn nauwelijks zichtbaar. Uiteraard geven wij een garantie van 10 jaar.

Pure Scandinavische kracht
n
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t Soft

Smaakvol en eenvoudig design 

met soft close
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Objecta/Projecta

Eenvoudige en praktische toiletzittin
g, 

bijzonder geschikt voor de projectmarkt

n
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Privile
ge

Eenvoudige en praktische toiletzittin
g, 

bijzonder geschikt voor de projectmarkt

22

Eenvoudige en praktische toiletzittin
g, 

bijzonder geschikt voor de projectmarkt

n
r
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Zaga

Zachte, ro
nde vormen met een 

verfijn
de retro-touch
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Uw interieur bestaat uit kleine, individuele kunstwerken, elk met zijn eigen 

geschiedenis, die tegelijkertijd in een totaalexpressie geïntegreerd zijn. Uw 

expressie.  

Uw verhaal.

Pressalit design past in uw interieur. Niet alleen voor het oog, maar ook voor uw 

comfort. De zitting is als het ware voor het toilet gegoten: wij ontwerpen een groot 

aantal collectiezittingen die gecreëerd zijn voor specifieke closets, en dankzij 

onze vele universele modellen vindt u ook altijd een zitting die op meer traditionele 

toiletten past.

Past Perfect
in uw interieur



Aantrekkelijk, prachtig en 

fascinerend. De rechte vormen 

maken het toilet tot een decoratief 

meubelstuk, dat op een functionele 

manier en qua design bij uw 

smaak en inrichting past.

Een zitting
voor iedereen

n
r

. 7
5

Scandinavia

Origineel en tijd
loos design met klassieke lijnen. 

Design van Sigvard Bernadotte en Acton Bjørn
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Pinocchio

Eenvoudige en praktische toiletzittin
g 

voor de kleintjes

n
r

. 1
0

4

Magnum

Vormgeving met afgeronde randen en stijlvolle 

expressie voor de Villeroy & Boch Magnum- 

closets

24
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Selandia

Traditionele toiletzittin
g in massief hout
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het Scandinavische temperament is rustig en 

beschouwend. Daarom is soft close een 

natuurlijke aanvulling op de zuivere lijnen van uw 

interieur. Zachte, gedempte bewegingen – de 

fysieke doorvoering van een innerlijke stemming.

Scandinavische
zelfkennis

26
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Pressalit 3
00+

Stijlvol en eenvoudig design met wrap-over  

voor het Sphinx 300-closet. O
ptie: soft close



t Soft D

Smaakvol en eenvoudig wrap-over-design 

met soft close voor D-model closets

Pressalit 3
00 Compact

Klassieke vormgeving  met soft close voor 

de Sphinx 300 Compact closets
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Wilt u zelf een poging als ontwerper 

wagen, dan kunt u aan het werk gaan 

met grafische vormgeving, teksten of 

logo’s. Creëer een expressie die uw stijl 

en uw inzicht in design weergeeft 

(min. 60 stuks).

Een sfeer van rust en energie.  

Stroomlijn de kamer met een wand-

afvalemmer die met één hand kan 

worden bediend en monteer een 

opklapbaar zitje  met hetzelfde design 

als de toiletzitting.

goede smaak 
is een privézaak

Een samenhangend  
geheel

29



Pressalit 300 Compact
nr. 654
Met soft close
000 

T Soft 
nr. 742
Met soft close
000

Raja 
nr. 410
Met soft close en lift-off
000

Scandinavia 
nr. 75
000 ∙ 013 ∙ 050 
052 ∙ 273

Scandinavia PLUS 
nr. 758
Met soft close en lift-off
000 ∙ 001 ∙ 004 ∙ 013 ∙ 024 ∙ 034 ∙ 035 
046 ∙ 052 ∙ 058 ∙ 068 ∙ 112 ∙ 125 ∙ 143 
155 ∙ 188 ∙ 273 ∙ 329 ∙ 335 ∙ 338 ∙ 366

Pressalit Code 
nr. 778
000

Pressalit 345 
nr. 774
000

Pressalit Code 
nr. 778
Met soft close
000

Pressalit 3 
nr. 708
000

Magnum 
nr. 104
000 ∙ 030 ∙ 050 
052 ∙ 273

Pressalit 2
nr. 866
Met soft close en lift-off
000

Pressalit 2 
nr. 864
Met soft close
000 

Pressalit 2 
nr. 862
000 

Objecta 
nr. 54
000
nr. 53
000 ∙ 001

Objecta D 
nr. 172
000

Projecta D 
nr. 172
000

Pinocchio 
nr. 212
000 ∙ 035 ∙ 046 ∙ 188 

Modern Art 
nr. 762
Met soft close 
en quick-release
000 ∙ 001

ConCordia 
nr. 544
Met soft close en lift-off
000 ∙ 001 ∙ 273

Calmo 
nr. 556
Met soft close en lift-off
000 ∙ 001 ∙ 013 ∙ 273

Calmo 
nr. 556
Met soft close 
000 ∙ 001 ∙ 013 ∙ 273

Universeel model

Speciaal model
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Pressalit 345 
nr. 774
Met soft close en lift-off
000

U
itv

oe
rin

ge
n



Pressalit 300+ 
nr. 776
000

T Soft D 
nr. 744
Met soft close
000

T2 
nr. 316
000 ∙ 001 ∙ 273

Zaga 
nr. 314
000 ∙ 001 ∙ 011 
052 ∙ 273

Selandia 
nr. 522
455 ∙ 456 ∙ 607

Privilege 
nr. 532
000

Opklapbaarzitje 
nr. 412 
Met soft close
000 

Wand-afvalemmer
nr. 411
Met soft close
000 ∙ 001

Pressalit Plan 
nr. 824
000

Pressalit Plan 
nr. 780
Met soft close en lift-off
000

Pressalit 300 
nr. 548
000 ∙ 273

Pressalit 300+
nr. 760
Met soft close
000 

Pressalit 3 
nr. 684
Met soft close en lift-off
000 ∙ 001 ∙ 273

Pressalit 3 
nr. 684
Met soft close
000 ∙ 001 ∙ 273 

Projecta/Projecta Plus 
nr. 54
000
nr. 53
000 ∙ 001

Pressalit 2000 
nr. 124
000 ∙ 001 ∙ 013 
052 ∙ 273

Pressalit 3000 
nr. 190
000

Delight 
nr. 492
Met soft close
000 

Delight 
nr. 492
Met soft close en lift-off
000 ∙ 001 

Dania 
nr. 982
000 ∙ 273

Delight 
nr. 592
000  

Accessoires

31
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White basics

All Natural

Solid grey

black tones

Modern Art
nr. 762755
Met soft close en 
quick-release
Pergamon met grote 
witte dots

Modern Art
nr. 762735
Met soft close en quick-release
Wit met kleine lichtgrijze dots

Modern Art
nr. 762718
Met soft close en lift-off
Zwart met kleine 
lichtgrijze dots

Pressalit 3
nr. 684734
Met soft close en lift-off
Wit met grote lichtgrijze 
dots

Pressalit 3
nr. 684728
Met soft close en lift-off
Wit met kleine 
helderblauwe dots

Pressalit 3
nr. 684718
Met soft close en lift-off
Zwart met kleine 
lichtgrijze dots

Pressalit Code
nr. 778734
Met soft close
Wit met grote 
lichtgrijze dots

Pressalit Code
nr. 778729
Met soft close
Wit met kleine 
lichtblauwe dots

Pressalit Code
nr. 778716
Met soft close
Jasmijn met middelgrote 
donkergrijze dots

De maatverhouding van de dots op de  
toiletzitting komt niet overeen met de werkelijkheid.
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hot Pink

338

Midnight blue

366

Exotic Orange

455

Mahonie 

(gebeitst)

456

Kersen

(gebeitst)

607

berken natuur

030 

Edelweiss

034 

Amazonas 

green

035

rood 

(rAL 3003)

052

Manhattan

046 

geel

(rAL 1004)

050

jasmijn

058 

Sorrento

068 

bermuda

112 

Antracietgrijs

155

flame

329

Dark Purple

125

Sunset

188 

blauw

(rAL 5002)

143

Caramel

273 

Pergamon

000 

Wit 001 

Zwart

004 

Mosgroen

024 

Mellow Lime

011

Wit polygiene

013

bahamabeige

U vindt kleurcodes bij alle modellen. 

hier ziet u de vele boeiende kleuren 

die wij in ons assortiment hebben.

K
le

ur
en

33Kleurafwijkingen voorbehouden.



Om er zeker van te zijn dat de zitting perfect op uw toilet 

past, moet u eerst de afstand tussen de scharniergaten 

meten (afmeting 1). Ligt deze binnen het bereik dat wij 

hierna vermelden, dan kunt u vervolgens controleren of de 

zitting past wat de breedte en de lengte betreft (afmetingen 

2 en 3). Zie ook het overzicht op www.pressalit.nl

M
et

en
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MODEL Art. Nr. 1 2 3
Lift-Off/ 

QUiCK-rELEASE
SOft 

CLOSE

Universeel model

Calmo 556 133-215 370 412-450 •

Calmo 556 133-215 370 412-450 • •

ConCordia 544 132-215 370 415-455 • •

Dania 982 120-170 360  420-460

Delight 492 135-215 350 410-446 •

Delight 492 135-215 350 410-446 • •

Delight 592 135-215 350 410-446

Modern Art 762 155 365 434 • •

Objecta 54 125-175 370 400-450

Objecta D 172 92-290 363 399-449

Pinocchio 212 130-175 326 370-398

Pressalit 2000 124 95-190 370 400-450

Pressalit 3000 190 155 368 401-434

Privilege 532 90-190 368 390-448

Projecta/Projecta Plus 54 95-195 370 405-455

Projecta D 172 110-210 363 400-450

raja 410 90-170 402 418-460 • •

Scandinavia 75 85-195 375 405-455

Scandinavia PLUS 758 135-210 374 411-451 • •

t Soft 742 133-218 368 412-448 •

t Soft D 744 132-218 360 420-456 •

t 2 316 155 370 414-447

Zaga 314 155 375 413-448

Selandia (hout) 522 120-170 370 395-435

Speciaal model

Magnum 104 155 348 435

Pressalit 3 684 270-320 350 408-435 •

Pressalit 3 684 270-320 350 408-435 • •

Pressalit 3 708 270-320 350 408-435

Pressalit 2 862 270-320 350 408-435 •

Pressalit 2 864 270-320 350 408-435 • •

Pressalit 2 866 270-320 350 408-435

Pressalit 300 548 155 348 435

Pressalit 300+ 760 155 352 431 •

Pressalit 300+ 776 155 352 431

Pressalit 300 Compact 654 125-225 370 380-430 •

Pressalit 345 774 135-215 350 410-446 • •

Pressalit Code 778 170 356 420 •

Pressalit Code 778 170 356 420

Pressalit Plan 780 155 347 425 • •

Pressalit Plan 824 155 347 425

Accessoires

Wand-afvalemmer 411 •

Opklapbaar zitje 412 •

3 2
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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

n.V. Van der Voort agenturen S.a.
Ertbruggestraat 111
2110 Wijnegem, België
T: +32 3 877 04 44
F: +32 3 877 08 30
info@vandervoort.be
www.vandervoort.be

Pressalit a/S
Pressalitvej 1
8680 Ry, Denemarken
T: +45 8788 8788
F: +45 8788 8789
pressalit@pressalit.com
www.pressalit.com
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Pressalit geeft 10 jaar garantie op zijn toiletzittingen. Pressalit repareert 
of vervangt de toiletzitting door hetzelfde of een ander bruikbaar model, 
naar keuze van Pressalit, indien er bij normaal gebruik binnen 10 jaar na 
de aanschafdatum materiaal- of fabricatiefouten aan de toiletzitting optreden. 
Is omruil onmogelijk, dan is Pressalit gerechtigd om in plaats daarvan het 
aankoopbedrag terug te betalen. Deze garantie geldt op voorwaarde dat 
aanschaf van de toiletzitting kan worden aangetoond.


