Pressalit Norden+ 710
Toiletsæde inkl. universal flex beslag i rustfrit stål med lift-off og
soft close. Føres kun i Norge.
Funktioner

Lift-off, Soft close

Varenummer

710001-D99999
NRF:6190078
RSK:7904531
EAN:5708590316024
Pressalit Norden+ med soft close og lift-off - den lille
detalje, der gør den store forskel. Praktisk og funktionelt
toiletsæde i nordisk stil. Er specielt designet til Ifö Sign.

Farve

Sort (RAL 9005)

Beskrivelse

PRESSALIT toiletsæde med låg, model ”Pressalit
Norden+”, art. nr. 710 af gennemfarvet hærdeplast inkl.
D99 uni-flex-beslag med kipanker til lift-off i rustfrit stål.
- centerafstand: 132-212 mm
- belastning - ringsæde 240 kg
- 10 års garanti

Designtype

Sandwich

Designer

Pressalit

Design-år

2006

Pressalit Norden+ 710
Toiletsæde inkl. universal flex beslag i rustfrit stål med lift-off og
soft close. Føres kun i Norge.
Materialer

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 maximalt 0,03% fri formaldehyd og efter udhærdning endnu
mindre.
BUFFERE:
EVA (copolymer af ethylen og vinylacetat).
DÆMPERSÆT (kun relevant for toiletsæder med soft close):
Hydraulisk dæmper med dæmperhus i rustfrit stål og plastdele i termoplast.
BESLAG:
Rustfrit stål type W. nr. 1.4301/M og termoplast.

Produktkapacitet

Belastning - ringsæde 240 kg

Vægt

2,755 kg

Mål pr. stk.
(emballeret)

488x388x70 mm

Vægt emballeret

3,293 kg

Mål pr. kolli

500x400x368 mm

Vægt pr. kolli

16,465 kg

Antal pr. kolli

5

Kolli pr. palle

12

Antal pr. palle

60

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 og tør klud. Wc-rens og andre klorholdige, slibende eller ætsende
rengøringsmidler bør ikke komme i kontakt med sæde og beslag, da det kan medføre
beskadigelse eller flyverust. Derfor bør sædet være slået op, indtil al wc-rens er skyllet
væk.
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Garanti

Pressalit giver 10 års garanti på dit toiletsæde mod forevisning af købsbevis. I tilfælde af
en reklamation skal du kontakte den forhandler eller butik, hvor du har købt
sædet.<br><br>Ved reklamation over materiale- og / eller produktionsfejl og / eller
funktionsbegrænsninger, der forekommer inden for 10 år, efter korrekt brug og rengøring
af toiletsædet (vi forbeholder os ret til at undersøge dette på vor fabrik), sender Pressalit
reservedele eller ombytter toiletsædet til samme eller lignende model. Hvis farven ikke
længere er tilgængelig, forbeholder Pressalit sig retten til at ombytte toiletsædet til en
tilsvarende model i farven hvid. Ved ombytning eller fremsendelse af reservedele,
forlænges eller fornyes garantiperioden ikke. Kan der ikke ske en ombytning, er Pressalit
berettiget til i stedet at tilbagebetale købesummen.
Der tages forbehold for ændringer i produktsortiment, tekniske ændringer og trykfejl.
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