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VVS-nr. Med låg 615101

Design Pressalit, 1996, registreret varemærke

Produktbeskrivelse PRESSALIT toiletsæde med låg, model ”Selandia”,
art. nr. 522 i massivt træ inkl. beslag i rustfrit stål.
- inkl. B48 universalbeslag i rustfrit stål
- centerafstand: 120 - 170 mm
- indfarvet birk
- belastning - ringsæde 240 kg
- anvendelig på universelle toiletter
- 10 års garanti

Farveprogram xxx 455 mahogni (farvet birk), 456 kirsebær (farvet birk),
607 naturbirk

Alternativt beslag D45 Stikbeslag

Beslagsoverflade 999 Rustfrit stål

Reservedele A4003  Buffer til itrykning låg, rund, grå 
A4003031 brun

A4011  Buffer til itrykning sæde, oval, grå 
A4011031 brun

A7222 Bøjlebøsning med vulst, grå
A9137 Hængselsæt med skruer, rustfrit stål

Pressalit Selandia®, inkl. B48 universalbeslag Nr. 522xxx-B48999 med låg

Traditionelt sæde af massivt træ.
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Pressalit Selandia®, inkl. B48 universalbeslag Nr. 522xxx-B48999 med låg

Vægtangivelse Nettovægt ca. 2,800 kg, inkl. beslag

Pakning    Mål:  Vægt:
Enkeltkarton  449x381x64 mm  3,100 kg
5 enkeltkartoner i en masterkarton  456x388x340 mm  16,000 kg
18 masterkartoner (90 sæder) på en palle

Materialebeskrivelse Toiletsæde:
(455) birk, mahognifarvet (farvepigment i lakken)
(456) birk, kirsebærfarvet (farvepigment i lakken)
(607) birk
Overflade: 3 x syrehærdende klar lak.

Buffere:
EVA (copolymer af ethylen og vinylacetat).

Hængsler:
Rustfrit stål (V2A) type W. nr. 1.4301/M i henhold til DIN 17441/85. Sammensætning:
krom (cr) 17-19%, nikkel (ni) 8-11%, kulstof <0,05%, molybdæn, mangan, silicium, svovl, titan.

Beslag:
Rustfrit stål (V2A) type W. nr. 1.4301/M i henhold til DIN 17441/85. Sammensætning: krom (cr) 
17-19%, nikkel (ni) 8-11%, kulstof <0,05%, molybdæn, mangan, silicium, svovl, titan.

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

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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Karihaugveien 89
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