
Der tages forbehold for ændringer i produktsortiment, tekniske ændringer og trykfejl.

Der ydes 10 års garanti på dit toiletsæde. Pressalit reparerer eller ombytter toiletsædet
til samme eller anden anvendelig model, efter Pressalits valg, såfremt materiale- eller
fabrikationsfejl på toiletsædet viser sig ved normalt brug inden for 10 år fra købsdatoen.
Garantien er betinget af dokumentation for køb af toiletsædet.

Garanti

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.

Rengøring

48Antal pr. palle

48Kolli pr. palle

1Antal pr. kolli

2,88Vægt pr. kolli (kg)

2,88Vægt emballeret
(kg)

443x318x126 mmMål pr. stk.
(emballeret)

2,5Vægt (kg)

VÆGSPAND:
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.

Vægbeslag PA6 30% GF. Polyamid. (Glasfiberforstærket nylon)
Ophængsbøjler PET/PBT 50% GF. Polyethylenterephthalat/Polybuthylenterephthalat. 
(Glasfiberforstærket Thermoplastisk Polyester)
Inderspand ABS (Acrylnitrilbutadienstyren).

Materiale
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Pressalit affaldsbeholder til vægmontering. Forsynet 
med inderspand, der kan monteres med plastpose, og 
er derfor egnet til afsmittende/fugtigt affald. 
Heldækkende front i urea-hærdeplast med dæmpet 
selvluk funktion. Aftagelig front og inderspand for lettere 
rengøring.

Beskrivelse

HvidFarve

Pressalit vægspand - bløde, runde former, praktisk,
smuk og rengøringsvenlig (gulvet frit!) løsning. Lukker så
dæmpet (langsomt), at den kan betjenes med én hånd.
Den indvendige spand kan monteres med alle slags
plastikposer.

5708590212982EAN:

8980278RSK:

6190871NRF:

411000Varenummer

Pressalit vægspand 411
Toiletspand til vægmontering inkl. soft close
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