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Scandinavia PLUS
Better than ever

02
.1

3 
2.

50
0 

va
hl

e+
ni

ko
la

is
en



Scandinavia PLUS

B

C

E
A

D

Denk aan een toiletzitting van de beste kwaliteit, met het mooiste design en de 
perfecte pasvorm. Voeg daar nog iets extra’s aan toe. Scandinavia PLUS heeft 
dat beetje extra. Dat bijzondere. Die plus. In de vorm van verrassende functies 
en fi nesses; nu met drie compleet nieuwe trendkleuren die indruk maken.

Een toiletzitting moet aan uw verwachtingen voldoen. Scandinavia PLUS 

voldoet aan al uw verwachtingen en meer. Met de soft close sluit de 

zitting even geruisloos als neerdwarrelende sneeuw. Met de lift-off kunt 

u de zitting en het deksel in een handomdraai verwijderen, zodat u snel 

en eenvoudig kunt schoonmaken. U hoeft zich nooit meer te storen aan 

toiletzittingen die luidruchtig neervallen en een slechte hygiëne.

A:  Perfecte pasvorm

B:  Doordacht design

C:  Verbeterde stabiliteit

D:  Soft close en lift-off

E:  Eenvoudiger te reinigen 

SCANDINAVIA PLUS

Probeer het en u wilt niets anders meer.

A NEVER ENDING A NEVER ENDING 
MODERN CLASSIC.MODERN CLASSIC.
MORE THAN A TOILET SEATMORE THAN A TOILET SEATMORE THAN A TOILET SEATMORE THAN A TOILET SEAT

Sigvard Bernadotte en Acton 

Bjørn - bekende Deense 

ontwerpers van o.a. de Margre-

the-schaal - zetten Scandinavië 

op de kaart. Een klassieker 

is geboren. 

New Scandinavia komt met 

een nieuwe interpretatie van 

de klassieke lijnen. Vorm 

krijgt volume. Innovatieve 

functies brengen verleden 

en toekomst samen.

Scandinavia krijgt een PLUS. 

Nieuwe kleuren. Extra stabiliteit.

Verbeterde functies. Beter kan 

een klassieker niet worden.

Met drie nieuwe trendkleuren 

treedt Scandinavia PLUS 

nog eens op de voorgrond.

1975 // Once upon a time... 2003 // Then redesigned... 2011 // Now better than ever 2013 // Three new colours



VERLEIDELIJKE 
FINESSES

De designdetails hebben een 
verleidelijke uitstraling. Als u de zitting 
ziet. Als u erop zit. Als u hoort hoe de 

zitting en het deksel dankzij de soft-close 
geruisloos en elegant neerdalen. De 
toiletzitting is ook bijzonder praktisch 

dankzij de lift-off, waardoor deze 
eenvoudiger dan ooit is 

schoon te maken.

FANTASTISCH 
FRONT

Het front is perfect afgestemd. 
Met zitting en deksel harmonieus uit één 
stuk gegoten. Na één blik weet u het al: 
de nieuwe, fraai ontworpen Scandinavia 

Plus is een lust voor het oog en 
bijzonder comfortabel in 

het gebruik.

VRIENDELIJKE 
VORM

De vriendelijke vormgeving van 
de zitting. De zacht gebogen lijnen 

van het design. Het volmaakte ontwerp 
is het summum van functionele 
ergonomie en perfecte balans. 

Alstublieft. Neemt u plaats 
op een product van 

topkwaliteit.



U kunt de inrichting van uw badkamer afstemmen op de kleur 
van uw toiletzitting. Of andersom. Met niet minder dan 21 
boeiende kleuren biedt Scandinavia PLUS u de vrijheid om 
de perfecte badkamer te ontwerpen, die uw zintuigen een 
heerlijk gevoel van welbehagen bezorgt.

TRUE

Drie nieuwe kleuren

034 
Amazonas green

024 
Mellow lime

366
Exotic orange

OF PURE PLEASURE

VERBETERDE STABILITEIT

Door en door robuust. Let op de
stevigheid van de scharnieren en 
de stabiliteit van de zitting.

EENVOUDIGER TE REINIGEN 

Minder verborgen hoekjes en kantjes
waar bacteriën kunnen schuilen.
Resultaat: verbeterde hygiëne en
eenvoudiger schoon te houden.

DOORDACHT DESIGN

Functionaliteit en schoonheid ineen. De 
toiletzitting heeft niet alleen zachte, ronde 
vormen, maar is ook duurzaam en stevig.

COCOCO
U kunt de inrichting van uw badkamer afstemmen op de kleur 

CO
U kunt de inrichting van uw badkamer afstemmen op de kleur 

CO
U kunt de inrichting van uw badkamer afstemmen op de kleur 

CO
U kunt de inrichting van uw badkamer afstemmen op de kleur LOLOLOCOLOCOCOCOLOCOLOCOLOCOCOCOLOCO

URSURSURSLOURSLOLOLOURSLOURSLOURSLOLOLOURSLO



U kunt de inrichting van uw badkamer afstemmen op de kleur 
van uw toiletzitting. Of andersom. Met niet minder dan 21 
boeiende kleuren biedt Scandinavia PLUS u de vrijheid om 
de perfecte badkamer te ontwerpen, die uw zintuigen een 
heerlijk gevoel van welbehagen bezorgt.

PERFECTE PASVORM

Verleidelijke vorm. Gaat u zitten. 
Gaat u er maar eens goed op zitten. 
En blijf gewoon zitten.

SOFT CLOSE

Stille luxe. Geef de zitting een klein 
duwtje en hij daalt geruisloos neer 
op de closetpot.

LIFT-OFF

Eenvoudig schoon te maken. 
Verwijder de zitting en het deksel in 
een handomdraai en schoonmaken 
is een fl uitje van een cent.
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Zonnegeel

052 

Manhattan
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Wit

273 

Pergamon

125 

Sunset

035 

Rood

155 

Flame

058 

Saffi erblauw

001 

Zwart

013 

Bahamabeige

143 

Caramel

335

Hot Pink

338

Midnight Blue

188 

Blauw

004 

Mosgroen

068 

Bermudablauw

329

Dark Purple

112 

Antracietgrijs
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237De Scandinavia PLUS past op de meeste gangbare toiletpotten.

Nr. 758 Scandinavia PLUS met 

soft close, incl. D05 uni scharnier 

met lift-off. Overige scharnier-

mogelijkheden uni scharnier BL6 

met kantelbevestiging en lift-off.

10 jaar garantie op materiaal-
 en fabricagefouten

Drukfouten, technische wijzigingen en modelveranderingen voorbehouden.

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, Danemark
T: +45 8788 8788   
F: +45 8788 8789 

pressalit@pressalit.com
www.pressalit.com
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