
seats for your senses
www.pressalit.com

Nieuwe Pressalit-zittingen

Sterke toiletzittingen 
voor dagelijks intensief 
gebruik.
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Uitvoeringen:
Pressalit 716
Pressalit 718
Pressalit 720
Pressalit 722



Waar voor uw geld
Pressalit staat voor een doordacht ontwerp, 

een door en door geteste kwaliteit en  
consistente functionaliteit. Met een  

Pressalit toiletzitting krijgt u finesse, details  
en kwaliteit. U krijgt een onderhoudsvriendelijk 

product uit duurzaam materiaal. 
Roestvrije bevestiging. Perfecte pasvorm. 

Dat is wat wij ”value for money” 
(“waar voor uw geld”) noemen. 



Pressalit heeft een reeks nieuwe toiletzittingen ontwikkeld met een eenvoudig en 
functioneel design. Bij deze toiletzittingen ligt de nadruk vooral op de goede 
kwaliteit. Ze zijn gemaakt om intensief te worden gebruikt. Deze modellen
 bieden u een overvloed aan mogelijkheden om uw speci� eke eisen te vervullen, 
met een verscheidenheid aan ontwerpen, functies en pasvormen.

De nieuwe zittingen van Pressalit zijn aan elkaar verwant. Alle zit-
tingen zijn vervaardigd uit door-en-door gekleurd duroplast, wat 
voor een glanzend en zeer solide resultaat zorgt. Bovendien zijn 
de zittingen krasvast en onderhoudsvriendelijk. Verder zorgen de 
ronde en zachte vormen voor een prettig zitcomfort.

Pressalit zittingen staan garant voor goede kwaliteit. 
De zittingen bevatten niet minder dan vier buffers, wat voor extra 
stevigheid zorgt. Alle toiletzittingen hebben een roestvrijstalen 
bevestiging en zijn  getest tot een gewicht van 180 kg.

Met een Pressalit-product krijgt u gegarandeerd een duurzaam 
kwaliteitsproduct. Daarom schrikken wij er ook niet voor terug u 
10 jaar garantie te bieden. Als u voor de Pressalit-serie kiest, 
kiest u dus ook voor een lange levensduur.

PRESSALIT KWALITEIT EN KNOW-HOW

Pressalit is een van de leidende producenten van toiletzittingen ter wereld, met 
meer dan 55 jaar ervaring op het gebied van ontwikkeling, design en productie 
van toiletzittingen. Wij kunnen dus bouwen op een grote expertise en knowhow, 
iets waar ieder Pressalit-product van profi teert. Wij sluiten geen compromissen 
op het gebied van kwaliteit, daarom moeten al onze producten aan strenge 
kwaliteitseisen voldoen. Als professionele en betrouwbare partner garanderen 
wij u producten die getest zijn op kwaliteit met betrouwbare levering.

PRODUCTEN 
DIE LEVENSLANG 
MEEGAAN, ONTWIKKELD 
VOOR DAGELIJKS 
INTENSIEF GEBRUIK



PRESSALIT 722
Universele toiletzitting die qua design gebaseerd  
is op de ronde, gladde vormen van Pressalit 718.  
De toiletzitting heeft een in het scharnier ingebouwde 
soft close-functie, zodat het deksel en zitting stil  
en rustig op het toilet neerdalen. 

BESTELNR.:  722000-D74999
SCHARNIERSET:  D74 Unischarnier
OVERIGE SCHARRNIER-
MOGELIjKHEDEN:  D75 Unischarnier met  

kantelbevestiging
KLEUR:   000 Wit

PRESSALIT 718
Een functionele en universele toiletzitting, die beschikt 
over soft close, wat de zitting en het deksel langzaam 
op het toilet doet neerdalen. Pressalit 718 heeft boven-
dien een slimme en hygiënische lift-off-functie, die het 
eenvoudig maakt de toiletzitting van het toilet te halen, 
zodat u goed in de hoekjes kunt schoonmaken. Het 
ontwerp is eenvoudig, met ronde, gladde vormen.

BESTELNR.:  718000-D59999
SCHARNIERSET:  D59 Uni scharnier voor lift-off
OVERIGE SCHARRNIER-
MOGELIjKHEDEN:  D60 Uni scharnier met  

kantelbevestiging voor lift-off
KLEUR:   000 Wit

PRESSALIT 716
De universele toiletzitting heeft een gebogen vorm,  
die nog geaccentueerd wordt door de discrete verdieping in 
het ontwerp van het deksel. Het zitcomfort is maximaal, en 
de gepolijste randen zorgen voor een prachtige afwerking.

BESTELNR.:  716000-D56999
SCHARNIERSET:  D56 Vast scharnier 
OVERIGE SCHARRNIER-
MOGELIjKHEDEN:  D68 Vast scharnier,  

voor topmontage
KLEUR:   000 Wit

PRESSALIT 720
Een D-vormige toiletzitting met wrap-over-effect, wat 
een prachtige afwerking geeft. Bij Pressalit 720 is 
bovendien soft close in het scharnier ingebouwd, wat 
voorkomt dat de toiletzitting op het toilet neerklapt. 

BESTELNR.:  720000-D74999
SCHARNIERSET:  D74 Unischarnier
OVERIGE SCHARRNIER-
MOGELIjKHEDEN:  D75 Unischarnier met  

kantelbevestiging
KLEUR:   000 Wit
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GEWICHT :  Nettogewicht 1,900 kg, incl. scharnierset

VERPAKKING:  Afzonderlijk karton  
 Afmetingen: 483x408x90 mm  
 Gewicht: 2,200 kg
 5 afzonderlijke kartons in een masterkarton 
 Afmetingen: 474x392x395 mm  
 Gewicht: 12,000 kg
 20 masterkartons (100 zittingen) op een pallet

PASLIjST:   Pressalit 716 past op de meeste gangbare 
 toiletten.               

GEWICHT :  Nettogewicht 1,900 kg, incl. scharnierset

VERPAKKING:  Afzonderlijk karton  
 Afmetingen: 483x408x90 mm 
 Gewicht: 2,200 kg
 5 afzonderlijke kartons in een masterkarton 
 Afmetingen: 474x392x395 mm  
 Gewicht: 12,000 kg
 20 masterkartons (100 zittingen) op een pallet

PASLIjST:   Pressalit 718 past op de meeste gangbare 
 toiletten.               

GEWICHT :  Nettogewicht 2,300 kg, incl. scharnierset

VERPAKKING:  Afzonderlijk karton  
 Afmetingen: 483x408x90 mm  
 Gewicht: 2,600 kg
 5 afzonderlijke kartons in een masterkarton 
 Afmetingen: 474x392x395 mm  
 Gewicht: 14,000 kg
 20 masterkartons (100 zittingen) op een pallet

PASLIjST:   Pressalit 720 past op de meeste gangbare 
 D-model toiletten.              

GEWICHT :  Nettogewicht 1,900 kg, incl. scharnierset

VERPAKKING:  Afzonderlijk karton  
 Afmetingen: 483x408x90 mm  
 Gewicht: 2,200 kg
 5 afzonderlijke kartons in een masterkarton 
 Afmetingen: 474x392x395 mm  
 Gewicht: 12,000 kg
 20 masterkartons (100 zittingen) op een pallet

PASLIjST:   Pressalit 722 past op de meeste gangbare 
 toiletten.               



De garantie op materiaal- en  
fabricagefouten bedraagt 10 jaar.

Drukfouten, technische wijzigingen en modelveranderingen voorbehouden.

Voor al onze producten bevelen wij de volgende schoonmaakhandleiding aan:  
Gebruik voor het schoonmaken van de wc-bril uitsluitend een zachte zeepoplossing. Controleer of er geen 
vocht op de zitting en de scharnieren achterblijft. Droog de zitting en de scharnieren daarom met een zachte 
doek af. Voorkom dat de zitting en de scharnieren in contact komen met wc-reiniger resp. chloorhoudende, 
schurende of bijtende reinigingsmiddelen. Hierdoor kunnen beschadigingen of vliegroest ontstaan. Laat 
daarom tijdens het schoonmaken wc-bril en deksel omhoog staan totdat het reinigingsmiddel is 
Weggespoeld.
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Wijnbeek Sanitair B.V.
Molenwerf 1
NL-1911 DB  Uitgeest
Tel. +31 251-361010
Fax +31 251-315525

mail@wijnbeek.nl
www.pressalit.nl

N.V. Van der Voort Agenturen S.A.
Ertbruggestraat 111
B-2110 Wijnegem
Tel. +32 3 877 04 44
Fax +32 3 877 08 30

info@vandervoort.be
www.vandervoort.be

Pressalit A/S
Pressalitvej 1 
DK-8680 Ry
Tel. +45 8788 8788   
Fax +45 8788 8789 

pressalit@pressalit.com
www.pressalit.com


