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Nr. 624xxx-D79999 med låg
Nr. 624xxx-D03999 med låg

Pressalit Sign med soft close og lift-off, inkl. D79 universal beslag
Pressalit Sign med soft close, inkl. D03 fast beslag

Pressalit Sign med soft close og lift-off - den lille detalje, 

der gør den store forskel. Praktisk og funktionelt. I samspil 

med sædets bløde, afrundede kanter og lågets buede flade 

byder Pressalit Sign velkommen til velvære i hverdagen. 

VVS-nr. 615086 (D79) 
614981 (D03)

Design/år Pressalit 2006, registreret design

Produktbeskrivelse PRESSALIT toiletsæde med låg, model  
”Sign”, art. nr. 624 af gennemfarvet  
hærdeplast.
- inkl. D79 universal/D03 fast beslag  
    beslag i rustfrit stål 
-  centerafstand: D79: 132-212 mm,  
     D03: 155 mm
- belastning - ringsæde 240 kg  
- 10 års garanti 

Farveprogram xxx  000 hvid, 001 sort

Alternativ beslag D81 universal beslag med kipanker 
Benyttes til væghængt SignArt keramik 6775

Beslagsoverflade 999  Rustfrit stål

Reservedele A4003 Buffer til itrykning i låg, rund grå 
A4024  Buffer til itrykning i sæde, oval grå
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Nr. 624xxx-D79999 med låg
Nr. 624xxx-D03999 med låg

Pressalit Sign med soft close og lift-off, inkl. D79 universal beslag
Pressalit Sign med soft close, inkl. D03 fast beslag

Vægtangivelse Nettovægt ca. 3,100 kg, inkl. beslag 

Pakning    Mål: Vægt:
Enkeltkarton   449x381x74 mm              3,400 kg 
5 enkeltkartoner i en masterkarton 456x388x390 mm  17,600 kg        
8 masterkartoner (40 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).

Dæmpersæt:
Hydraulisk dæmper med dæmperhus i plast og metalaksel.
Dæmpervæske: Silikoneolie.
 
Beslag:
Rustfrit stål EN 1.4301/AISI 304  

Konsol:
Rustfrit stål ASTM A351 Gr. CF-8M    

Pasliste Passer til Ifö’s keramikserie Sign og Sign Art. 

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.

Pressalit A/S  
Pressalitvej 1 
8680 Ry, Danmark
T: 8788 8788, F: 8788 8789 
Direkte til salgsafd.: 
T: 8788 8990, F: 8788 8639
pressalit@pressalit.com
www.pressalitseats.dk


