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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 D. 

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.

Met zijn verfijnde en smaakvolle design is SWAY D 

niet alleen een comfortabele toiletzitting maar ook een 

decoratief element in de badkamer. SWAY D introduceert 

een vederlicht gebogen lijn in de eenvoudige, 

Scandinavische vormtaal. Het slanke, gebogen profiel 

is ontstaan door vele uren handmatige vormgeving in 

de inleidende ontwerpfase. Het resultaat is een strak en 

gestroomlijnd uiterlijk, waarmee SWAY D zeer geschikt is 

voor de veeleisende minimalist. 

De nieuwe zitting is ontworpen door Lars Herold, in-house 

designer bij Pressalit. Met SWAY D creëert hij binnen het 

productpalet van Pressalit een nieuwe designlijn , waarbij 

een vrouwelijke vormtaal wordt gecombineerd met 

mannelijke elementen. 

Met zijn fraai gecomponeerde lijnen demonstreert SWAY 

D hoe rankheid en robuustheid kunnen samengaan. 

Verwen uzelf met een zitting die perfect aansluit op uw 

smaakvolle levensstijl.

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, waaronder 
Keramag iCon, Keramag 
Renova Nr. 1, Sphinx 300 
en Sphinx 345. U bent 
verzekerd van optimaal 
comfort.
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PASLIJSTEN
Sway D werd speciaal ontwikkeld voor Keramag iCon, 

Keramag Renova Nr. 1, Sphinx 300 en Sphinx 345.

Staat uw closet hier niet bij? Meer pasadviezen vindt u op 

onze intelligente paslijst of onze Pressalit Seats App

Bestelnr. 934 Pressalit Sway D met soft close en lift-off.

BL6 Uni scharnier met lift-off, top montage.

 

Bestelnr. 964 Pressalit Sway D.

DE3 Uni scharnier met kantelbevestiging, top montage.

In 2014 werd Pressalit 60 jaar. Er is veel gebeurd,  
en er gaat nog veel meer gebeuren. Succes is een  
kwestie van blijven verrassen - steeds opnieuw.

Pressalit geeft 10 jaar garantie op 
materiaal- en fabricagefouten.

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

D
ru

kf
o

ut
en

, t
ec

hn
is

ch
e 

w
ijz

ig
in

g
en

 e
n 

m
o

d
el

af
w

ijk
in

g
en

 v
o

o
rb

eh
o

ud
en

.  
   

   
   

   
P

B
67

04
 –

 0
3.

15
 2

.0
0

0 
va

hl
e+

ni
ko

la
is

en

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

LAAT UW IPAD  
HET WERK DOEN
U kunt ook zoeken naar de gewenste zitting via de speciaal 

ontwikkelde Pressalit Seats-app voor de iPad. Deze app 

werkt op dezelfde wijze als de elektronische paslijsten, zodat 

u razendsnel een compleet overzicht bij de hand heeft. 

U kunt de Pressalit Seats-app via de App Store downloaden 

op uw iPad.  De app is gratis. 

INTELLIGENTE PASLIJSTEN
Op de website van Pressalit kunt u eenvoudig zien welke 

zittingen bij een bepaalde toiletpot passen. Wanneer u de 

vorm en de afmetingen of de toiletfabrikant en het model 

invoert in de intelligente, elektronische paslijst, krijgt u een 

compleet overzicht van de toiletzittingen die passen bij de 

toiletpot waar u een nieuwe zitting voor zoekt. De geschikte 

zittingen worden met foto gepresenteerd, zodat u eenvoudig 

een ontwerp kunt vinden dat in overeenstemming is met uw 

smaak. U kunt ook montagehandleidingen en productbladen 

downloaden en uitprinten. Eenvoudiger kan het niet.

Which toilet seat
fi ts your toilet?
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