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VVS-nr. 615044

Design/år Pressalit, 2012, registreret varemærke og design

Produktbeskrivelse PRESSALIT toiletsæde med låg, model ”Scandinavia PLUS”,
art. 758 af gennemfarvet hærdeplast med indbygget soft close/
lift-off. 
Glasforstærket polyamid
- inkl. D04 universalbeslag til lift-off
- afmontering af sæde/låg letter rengøringen
- centerafstand: 135 - 210 mm
- tidløst design 
- belastning - ringsæde 240 kg
- soft close og lift-off
- anvendelig på universelle toiletter
- 10 års garanti

Farveprogram xxx 000 hvid, 001 sort, 004 mosgrøn, 013 bahamabeige, 024 Mellow 
Lime, 034 Amazonas Green, 035 rød, 046 solgul, 052 manhattan, 
058 safirblå,  068 bermudablå, 112 antracitgrå, 125 sunset, 
143 karamel, 155 flame, 188 blå, 273 pergamon, 329 dark purple, 
335 hot pink, 338 midnight blue, 366 Exotic Orange

Beslagsoverflade 999 Rustfrit stål

Alternative beslag BL6 Universal kipankerbeslag til lift-off

Reservedele A4023 Buffer til itrykning i låg, oval, grå
A4033 Buffer til itrykning i sæde, oval, grå

Pressalit Scandinavia PLUS® med soft close  
inkl. D04 universalbeslag til lift-off

Nr. 758xxx-D04999 med låg

Scandinavia PLUS er tredje generation af det berømte 
toiletsæde designet af Sigvard Bernadotte og Acton Bjørn i 
1975. Funktionerne og stabiliteten er forbedret og den smi-
lende front bibeholdt – det bedste fra nutiden og fortiden 
kombineret på skønneste vis. 
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Pressalit Scandinavia PLUS® med soft close  
inkl. D04 universalbeslag med lift-off

Nr. 758xxx-D04999 med låg

Vægtangivelse Nettovægt ca. 2,900 kg inkl. beslag

Pakning    Mål:  Vægt:
Enkeltkarton  482x381x80 mm  3,300 kg
5 enkeltkartoner i en masterkarton  489x388x417 mm  17,300 kg
12 masterkartoner (60 sæder) på en palle

Materialebeskrivelse Toiletsæde:
Materialet er gennemfarvet hærdeplast (UF A 10 = Ureaformaldehyd) uden indhold af miljøfarlige 
stoffer. UF-plast består af 67% ureaformaldehydharpiks 28% Cellulose samt 5% mineraler, pigmenter, 
smøremiddel og fugtindhold.Råvaren fra leverandøren indeholder op til 0,03% fri formaldehyd og 
efter udhærdning endnu mindre.

Buffere:
EVA (copolymer af ethylen og vinylacetat).

Hængsler:
Krombelagte zinkhængsler i Zamak 5 type ZnAl4Cu1 i henhold til EN1774
Overfladebelægning: kobber (Cu), nikkel (Ni), krom (Cr)
Hydraulisk dæmper udført i polycarbonat PC
Trykknap udført i SEBS/SBS
Hængselbøsning udført i polyacetal POM

Beslag:
QR-tap og dækkappe i rustfri stål (V2A) type W.nr.1.4301/M i henhold til DIN 17441/85.
Reguleringsskive i 50 % glasforstærket polyamid (nylon). Integreret underlagsskive i TPU.

Pasliste Anvendelig på universelle toiletter - se www.pressalit.com

Rengøring Benyt et mildt sæbeholdigt rengøringsmiddel til rengøring af wc-sædet. Vær sikker på, at der ikke 
efterlades noget fugt på sæde og beslag. Tør derfor både sæde og beslag af med en blød klud. Hvis wc-
rens og andre klorholdige, slibende eller ætsende rengøringsmidler kommer i kontakt med sæde og 
beslag kan det medføre beskadigelse eller flyverust. Derfor bør sædet være slået op, indtil al wc-rens 
er skyllet væk.

Garantien dækker i 10 år for materiale- og fabrikationsfejl.

Der tages forbehold for trykfejl, tekniske ændringer og modelafvigelser.
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1086 Oslo, Norge
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F: +47 22 30 91 34
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