
Pressalit wand-afvalemmer met demping Bestelnr. 411xxx

Wand-afvalemmer met zachte, ronde vormen. Een praktische en

mooie oplossing voor een schone badkamer (vrij van de vloer).

Sluit door de demping zó langzaam, dat hij met één hand te

bedienen is. De binnenemmer is geschikt voor normale

huishoudelijke  plastic afvalzakken.

Design/Bouwjaar

Productomschrijving

Kleuroverzicht xxx

Onderdelen

Gewicht

Verpakking

Pressalit, 2003

Afvalemmer voor wandmontage. Voorzien van een binnen-
emmer waarin normale huishoudelijke plastic afvalzakken 
te gebruiken zijn. Dekkend front in thermohardende urea
kunststof met een gedempte zelfsluitende functie. Front en
binnenemmer afneembaar voor gemakkelijk schoonmaken.

000 wit, 001 zwart, 033 topas, 068 bermuda, 155 flame, 
177 aquamarin, 186 mandarin, 273 pergamon, 277 lime

A9160 Gaspatroon met montagepennen
A9161 Binnenemmer

Nettogewicht ca. 2,500 kg, incl. scharnier

Afmetingen: Gewicht:
Enkele doos 385x315x106 mm             2,900 kg
48 st. op een pallet
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Pressalit wand-afvalemmer met demping Bestelnr. 411xxx

Materiaalomschrijving

Montage

Reiniging

WAND-AFVALEMMER: 
Het materiaal bestaat uit door-en-door gekleurd thermohardende kunststof (UF A 10 = ure-
aformaldehyde) en bevat geen stoffen die schadelijk zijn voor het milieu. De vormmassa bestaat
uit ca. 50% urea (NH2CONH2), ca. 25% cellulose en ca. 25% formaldehyde (HCHO) en nog
kleine hoeveelheden van verschillende vulstoffen en additieven.

Wandbevestiging PA6 30% GF. Polyamide. (Met glasvezel versterkt nylon) 
Ophangbeugels PET/PBT 50% GF. Polyethyleentereftalaat/polybuthyleentereftalaat. 
(Met glasvezel versterkt thermoplastisch polyester)
Binnenemmer ABS (Acrylnitrilbutadieenstyreen).

Is met de bijgevoegde montageset aan alle wandmaterialen, hout en houten platen te monteren.

Gebruik alleen milde schoonmaakmiddelen. Droog de wand-afvalemmer na het reinigen 
altijd met een droge doek na. Gebruik geen chloorhoudende, schurende of bijtende 
reinigingsmiddelen.

De garantie dekt materiaal- en fabrieksfouten binnen een periode van 10 jaar.Drukfouten, 
technische wijzigingen en modelveranderingen voorbehouden.

Pressalit A/S, Denmark
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Pressalit wand-afvalemmer met demping Bestelnr. 411xxx

Wand-afvalemmer met zachte, ronde vormen. Een praktische en

mooie oplossing voor een schone badkamer (vrij van de vloer).

Sluit door de demping zó langzaam, dat hij met één hand te

bedienen is. De binnenemmer is geschikt voor normale

huishoudelijke  plastic afvalzakken.

Design/Bouwjaar

Productomschrijving

Kleuroverzicht xxx

Onderdelen

Gewicht

Verpakking

Pressalit, 2003

Afvalemmer voor wandmontage. Voorzien van een binnen-
emmer waarin normale huishoudelijke plastic afvalzakken 
te gebruiken zijn. Dekkend front van in lagen verlijmd hout
met een gedempte zelfsluitende functie. Front en binnenem-
mer afneembaar voor gemakkelijk schoonmaken.

604 teak natuur, 612 eiken wit gebeitst, 615 mahonie, 
616 kersen

A9160 Gaspatroon met montagepennen
A9161 Binnenemmer

Nettogewicht ca. 2,200 kg, incl. scharnier

Afmetingen: Gewicht:
Enkele doos       412x310x119 mm                 2,600 kg
48 st. op een pallet
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Pressalit wand-afvalemmer met demping Bestelnr. 411xxx

Materiaalomschrijving

Montage

Reiniging

WAND-AFVALEMMER: 
Vormgespannen fineer, geperst in vormwerktuig. 
Totaal 6 lagen fineer + 2 toplagen 
Oppervlaktelaag in eiken, mahonie, kersen of teak natuur
(604) teak natuur
(612) eiken, wit gebeitst (kleurenpigment in de lak) 
(615) mahonie (kleurenpigment in de lak) 
(616) kersen
Oppervlakte: 3 x zuurhardende blanke lak

Wandbevestiging PA6 30% GF. Polyamide. (Met glasvezel versterkt nylon) 
Ophangbeugels PET/PBT 50% GF. Polyethyleentereftalaat/polybuthyleentereftalaat. 
(Met glasvezel versterkt thermoplastisch polyester)
Binnenemmer ABS (Acrylnitrilbutadieenstyreen).

Is met de bijgevoegde montageset aan alle wandmaterialen, hout en houten platen te monteren.

Gebruik alleen milde schoonmaakmiddelen. Droog de wand-afvalemmer na het reinigen 
altijd met een droge doek na. Gebruik geen chloorhoudende, schurende of bijtende 
reinigingsmiddelen.

De garantie dekt materiaal- en fabrieksfouten binnen een periode van 10 jaar.Drukfouten, 
technische wijzigingen en modelveranderingen voorbehouden.

Pressalit A/S, Denmark

www.pressalit.com
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