Komen de lijnen u bekend voor? Geen wonder, want de tijd lijkt
even stil te staan. Een rendez-vous tussen heden en verleden.
Een klassieke vorm in een nieuw jasje. De lijnen zijn aantrekkelijk.
De voorkant lacht u toe. En waarom niet? De zitting, met snelontkoppeling (Quick-Release) en dempingmechanisme, is ontworpen
voor de meeste moderne toiletpotten, waaronder de populaire
D-vormige toiletpotten.

Pressalit New Scandinavia® met soft close,
incl. BP9 uni scharnier met quick-release
Design/Bouwjaar

Nr. 472xxx-BP9999 met deksel

Pressalit, 2005, gedeponeerd handelsmerk of geregistreerd model
130-160

Productomschrijving

Kleuroverzicht xxx

PRESSALIT closetzitting met deksel, model "New Scandinavia",
Art. Nr. 472 uit door en door gekleurd Duroplast, met scharnierbladen van verchroomd zink, Quick-Release universeel
scharnier uit V2A roestvrijstaal en glasversterkt polyamide
- met BP9 Quick-Release uni scharnier
- snelontkoppeling van zitting en deksel voor
eenvoudige reiniging
- afstand scharniergaten: 130 - 160 mm
- tijdloos design met afgeronde kanten
- belastbaarheid zittingring max. 240 kg
- dempingmechanisme
- brede toepasbaarheid op universele closetpotten
- 10 jaar garantie
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000 wit, 001 zwart, 033 topas, 052 manhattan, 068 bermuda,
155 flame, 186 mandarin, 273 pergamon, 277 lime
A4023

Scharnieroppervlak

999

Roestvrijstaal
A4033

Alternatief scharnier

BQ7

Uni scharnier met kantelbevestiging en quick-release

Onderdelen

A4023 Elastische buffer voor deksel, ovaal, grijs
A4033 Elastische buffer voor zitting, ovaal, grijs
A9172 Drukknop en veer

A9172

Pressalit New Scandinavia® met soft close,
incl. BP9 uni scharnier met quick-release

Nr. 472xxx-BP9999 met deksel

Gewicht

Nettogewicht ca. 2,500 kg, incl. scharnier

Verpakking

Enkele doos
5 enkele dozen in een master-doos
18 master-dozen (90 zittingen) op een pallet

Materiaalomschrijving

TOILETZITTING:
Het materiaal bestaat uit door-en-door gekleurd thermohardende kunststof (UF A 10 =
ureaformaldehyde) en bevat geen stoffen die schadelijk zijn voor het milieu.UF-plastic bestaat
uit 67% ureaformaldehydehars, 28% cellulose en 5% mineralen, pigmenten, smeermiddel
en vocht. De grondstof van de leverancier bevat maximaal 0,03% vrije formaldehyde en na
uitharden nog minder.

Afmetingen:
449x381x64 mm
456x388x340 mm

Gewicht:
2,900 kg
15,000 kg

BUFFERS:
EVA (copolymeer van ethyleen en vinylacetaat).
BEVESTIGINGEN:
Scharnierbladen van verchroomt zink Zamak 5 Type ZnA14Cul in overeenstemming met EN1774
Oppervlak: Koper (Cu), Nikkel (Ni), Chroom (Cr)
Hydraulische dempers: polycarbonaat PC
Drukknop: SEBS/SBS
Scharnierbusjes: polyacetal POM
SCHARNIEREN:
QR-pennen en afdekkap roestvrij staal (V2A) type W. nr. 1.4301/M in overeenstemming
met DIN 17441/85. Scharnierbasis van 50% glasversterkt nylon (Grivory) GV-5H.
Geïntegreerde onderlegschijven in TPU.
Paslijst

Toepasbaar op universele toiletten - zie de gedrukte paslijst.

Reiniging

Gebruik alleen milde schoonmaakmiddelen. Droog zitting en scharnieren na het reinigen
altijd met een droge doek na. De zitting en scharnieren mogen niet in aanraking komen
met WC-reiniger of andere chloorhoudende, schurende of bijtende reinigingsmiddelen.
Laat de zitting derhalve omhoog staan totdat alle WC-reiniger is weggespoeld.
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De garantie dekt materiaal- en fabrieksfouten binnen een periode van 10 jaar.
Drukfouten, technische wijzigingen en modelveranderingen voorbehouden.
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