
PURE-D®

De toiletbril met geïntegreerde
geurextractie



De beste dagen zijn die
zonder een vuiltje aan
de lucht…



Bij DENCK is het ontwikkelen van innovatieve en kwalitatieve
producten de kernactiviteit. We bedenken, ontwerpen en
verbeteren vernieuwende producten die uitvoerig worden
getest alvorens we ze in eigen beheer op de markt brengen.

Ons nieuwste product is PURE-D, dé toiletbril met
geïntegreerde geurextractie die zorgt voor een aangename en
geurarme toiletervaring.

Dankzij de krachtige en geluidsarme ventilator, wordt jouw
toiletbezoek vrijwel geurloos voor jezelf en de bezoekers na
jou. PURE-D zorgt voor een feilloze afzuiging van storende
geurtjes waardoor je met opgeheven hoofd het kleinste
kamertje kan verlaten.

PURE-D®



Iedereen heeft een
geur, maar je hoeft
hem daarom niet
te ruiken



Uniek gepatenteerd
ventilatiesysteem

Zonder chemicaliën of
andere gevaarlijke stoffen

Soft Close en
Quick Release

Duurzaam, antibacterieel
en krasvrij (Duroplast)

Vervangbare filter

Smartphone App met
notificaties

Geurdetectie

Universele pasvorm
(D-Shape)

Geïntegreerde en
oplaadbare Battery Pack

Automatische start - stop

Eenvoudig te installeren
en te onderhouden

PURE-D®



Uniek gepatenteerd
ventilatiesysteem
Dankzij de krachtige luchtcirculatie in het toilet, die wordt
gegenereerd door een geluidsarme ventilator, zal jouw
toiletbezoek vrijwel geurloos zijn voor jezelf en voor de
bezoekers na jou. PURE-D zorgt voor een feilloze afzuiging van
onaangename geurtjes zodat je met opgeheven hoofd het
kleinste kamertje kan verlaten.

PURE-D®

Geurdetectie
De PURE-D is voorzien van een slimme geursensor. Blijf je
vaak langer op het toilet zitten, dan bespaart het systeem
energie door de kracht van de ventilator te beperken. Is het
nodig, dan reageert de geursensor onmiddellijk en schakelt de
ventilator terug naar standaardkracht zodat je zeker bent van
een feilloze afzuiging en filtering van onaangename geurtjes.

Universele
pasvorm
De afmetingen van de PURE-D zijn hetzelfde als bij een
gewone toiletbril. Hierdoor past hij op bijna elk toilet met een
D-Shape. Wil je zeker zijn dat de PURE-D op jouw toilet past,
bestel dan de gratis pastool op www.denck.eu/pastool.

Geïntegreerde
Battery Pack
De PURE-D is voorzien van een oplaadbare en verwisselbare
Battery Pack die de werking van ervan voorziet voor een 30-tal
dagen per oplaadcyclus(1). De Battery Pack zorgt ervoor dat de
PURE-D overal geïnstalleerd kan worden omdat je geen
stopcontact nodig hebt in jouw toilet of badkamer. Is de
Battery Pack leeg? Dan neem je hem er gewoon uit en laad je
hem op met de bijgeleverde micro-USB-kabel.

(1) Berekend in een gezinssituatie van 2 volwassenen en 2 kinderen.



Soft Close &
Quick Release
Een eigen ontwikkeld Soft Close-scharniersysteem zorgt
ervoor dat de PURE-D altijd zachtjes, geruisloos en veilig
sluit. Met de Quick Release-functie neem je de PURE-D
met 1 handeling van het toilet af om het toilet en de
PURE-D te reinigen.

Zonder
chemicaliën
Door de optimale airflow in combinatie met een
koolstoffilter, kan de eliminatie van onaangename geurtjes
volledig zonder chemicaliën of andere gevaarlijke stoffen
gebeuren. Zo is het veilig voor jezelf, maar ook voor de
natuur.
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Eenvoudig te
installeren en te
onderhouden
De PURE-D toiletbril is eenvoudig te installeren. Je hebt er geen speciaal
gereedschap voor nodig. Het Quick Release-scharniersysteem past op
bijna elk toilet met een D-Shape en zorgt ervoor dat de toiletbril
gemakkelijk afgenomen en terug ingeklikt kan worden. De PURE-D
verschilt in onderhoud niet van een gewone toiletbril. Wil je hem grondig
reinigen, dan kan dit met de optionele reinigingsset.

Automatische
start-stop
Een slimme sensor weet wanneer er iemand op het toilet
plaats neemt en stelt de PURE-D automatisch in werking. Zit
er niemand meer op het toilet, dan gaat de PURE-D nog even
na-ventileren en valt hierna automatisch uit. De nalooptijd kan
je eenvoudig aanpassen via de Smartphone App als je dit
wenst.



Vervangbare filter
Dankzij de geïntegreerde filter ben je zeker van een optimaal
werkend systeem voor minimum 6 maanden(1). Is jouw filter
verzadigd, dan kan je hem bij ons bijbestellen. De filter kan
gemakkelijk vervangen worden en is bovendien biologisch
afbreekbaar.

PURE-D® (1) Berekend in een gezinssituatie van 2 volwassenen en 2 kinderen.

Duurzaam,
antibacterieel en
krasvrij
De PURE-D wordt gemaakt uit Duroplast, een praktisch
onbreekbare en licht type kunststof. Door het extra gladde
oppervlak en het poriënvrij materiaal Duroplast, is de PURE-D
ook hygiënischer, heel gebruiksvriendelijk en krasvrij.





Bedien de PURE-D met
jouw smartphone
Gebruik de DENCK-Smartphone App om jouw PURE-D toiletbril te bedienen en te
personaliseren. Stel de nalooptijd in of verlaag/verhoog de ventilatie afhankelijk van de
gebruiker. De App verwittigt je wanneer de Battery Pack bijna leeg is of wanneer de filter
vervangen moet worden. Uiteraard werkt de PURE-D ook zonder Smartphone.

Ventilatie Filterstatus Batterij

Notificaties Handleiding FAQ

Updates



PURE-D®

Eenvoudige
installatie

1.

Gebruik de bijgeleverde pasvormtool om te
bepalen of de PURE-D op jouw toilet past.
Positioneer de pasvormtool zodat hij mooi
vooraan aansluit op jouw toilet en links en
rechts in het midden staat. De
bevestigingsgaten van jouw toilet dienen
zichtbaar te zijn in de hiervoor voorziene
uitsparingen in de pasvormtool.

Controleer de
pasvorm

2.

Duw de bevestigingspluggen in de
bevestigingsgaten tot de kraag ervan gelijk
komt met het toilet. Plaats de scharniervoetjes
en draai de schroef in de bevestigingspluggen.
Draai ze nog niet volledig aan zodat de
scharniervoetjes nog verplaatst kunnen
worden.

Bevestigings-
pluggen

Bevestigings-
gaten

Scharniervoetjes
Schroef

Pasvormtool

Cover

Pasvormtool

Bevestigingspinnen

Bevestig het
scharniersysteem

4.

Dankzij het Quick Release-systeem dien je nu
enkel nog de toiletbril op het scharniersysteem
te klikken. Je kan de toiletbril indien gewenst
terug afnemen door de PURE-D open te zetten
en hem omhoog te trekken.

Installeer de
PURE-D toiletbril

3.

Plaats de pasvormtool met de voorziene gaten
over de pinnen van de scharniervoetjes.
Positioneer de pasvormtool zodat hij mooi
vooraan aansluit op jouw toilet en links en
rechts in het midden staat. Draai de schroeven
hierna stevig vast om de scharniervoetjes te
fixeren en verwijder de pasvormtool. Plaats de
covertjes over de scharniervoetjes om alles te
beschermen.

Positioneer het
scharniersysteem

Bevestigingsgaten

Scan de QR-code en bekijk de installatievideo’s



Battery Pack
opladen
De Battery Pack van de PURE-D opladen of verwisselen is héél eenvoudig. Wanneer je de
magnetische cover van de deksel af neemt, kan je de Battery Pack uitklikken. Om hem op
te laden gebruik je de bijgeleverde micro-USB-kabel.

Filter
vervangen
Is de filter verzadigd? Neem de magnetische cover van de deksel af en open het filterklepje.
Je kan nu eenvoudig de oude filter verwijderen en vervangen door een nieuwe. De filter is
voorzien van een zachte rubber rondom zodat je je handen niet vuil maakt.

Neem de magnetische cover van de deksel af en
leg hem in het gat van het toilet.

1

2

Trek het lipje van de Battery Pack naar beneden
zodat hij los komt. Trek vervolgens de USB-C-kabel
uit de Battery Pack en laad hem op met de
bijgeleverde Micro-USB-kabel.

Trek het lipje van de filter cover naar links
zodat dit los komt en haal de filter eruit.

Neem de magnetische cover van de deksel af en
leg hem in het gat van het toilet.

1

2
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Merk

Model

Vorm

Materiaal

Kleur

Gewicht

Afmetingen (product)

Afmetingen (verpakking)

Batterij

Aansturing

Toiletpot

Garantie

In de doos

Keuringen

DENCK

PURE-D

D-shape

Duroplast (UF)

Traffic White (RAL 9016) Pure White (RAL 9010)

Black (RAL 9005)

6,5kg

46 x 36,2 x 6 cm

60 x 40 x 10 cm

20.000mAh, 5VDC - 12W, USB-C

Smartphone App (optioneel)

Optioneel te verkrijgen

2 jaar

PURE-D toiletbril, Battery Pack, filter, Soft Close & Quick
Release scharnierset, handleiding, schoonmaakborstel

CE, DIN-19516

Specificaties

PURE-D®



Artikelen
PRODUCT:

KLEUR:

ART.NR:

PRIJS:

PURE-D

TRAFFIC WHITE (RAL 9016)

PDEU-TW / PDEU-TW(S)

€ 559 / ST

PRODUCT:

KLEUR:

ART.NR:

PRIJS:

PURE-D

PURE WHITE (RAL 9010)

PDEU-PW / PDEU-PW(S)

€ 559 / ST

PRODUCT:

KLEUR:

ART.NR:

PRIJS:

PURE-D + RANDLOZE TOILETPOT

TRAFFIC WHITE (RAL 9016)

PDEU-TW-T / PDEU-TW(S)-T

€ 749 / SET

PRODUCT:

KLEUR:

ART.NR:

PRIJS:

PURE-D + RANDLOZE TOILETPOT

PURE WHITE (RAL 9010)

PDEU-PW-T / PDEU-PW(S)-T

€ 749 / SET

PRODUCT:

ART.NR:

PRIJS:

BATTERY PACK

PD-BP20

€ 49,95 / ST

PRODUCT:

ART.NR:

PRIJS:

FILTER

PD-F

€ 24,95 / ST

€ 39,95 / DUOPACK (2 ST)

€ 59,95 / MULTIPACK (5 ST)

PRODUCT:

ART.NR:

PRIJS:

QUICK RELEASE SCHARNIERSET

PD-QR

€ 29,95 / SET

PRODUCT:

GEUREN:

PRIJS:

GEURSTICK (OPTIONEEL)

PURE COTTON, PURE BLOSSOM,

PURE OCEAN

€ 7,95 / SET (3 ST)

Prijzen zijn inclusief 21% BTW en exclusief transportkosten.
(S) = Met Battery Pack slot

Prijzen zijn inclusief 21% BTW en exclusief transportkosten.

PRODUCT:

KLEUR:

ART.NR:

PRIJS:

PURE-D

BLACK (RAL 9005)

PDEU-BK / PDEU-BK(S)

€ 559 / ST

PRODUCT:

KLEUR:

ART.NR:

PRIJS:

PURE-D + RANDLOZE TOILETPOT

BLACK (RAL 9005)

PDEU-BK-T / PDEU-BK(S)-T

€ 749 / SET



DENCK Innovations BV

Bosdel 20, 3600 Genk, Belgium

+32 89 56 40 17

info@denck.eu

www.denck.eu


