
Pressalit opklapbaar zitje met demping Bestelnr. 412xxx

Opklapbaar zitje met zachte, ronde vormen en demping-

mechanisme. Voor de douchecabine of als extra zitplaats 

in de badkamer.

Design/Bouwjaar

Productomschrijving

Kleuroverzicht xxx

Gewicht

Verpakking

Pressalit, 2003

Opklapbaar Pressalit zitje voor wandmontage, model nr. 412, 
van door-en-door gekleurde thermohardende kunststof incl. 
roestvrijstalen scharnieren met dempingmechanisme. 
Veelzijdige toepassing in huis of in instellingen. Een elegante
extra zitplek indien uitgeklapt, discreet en bescheiden indien het
middels het gedempte scharnier tegen de muur is weggevouwen.
- belastbaar tot max. 125 kg
- 10 jaar garantie

000 wit, 177 aquamarin, 273 pergamon

Nettogewicht ca. 4,500 kg, incl. Scharnier

Afmetingen: Gewicht:
Enkele doos 350x385x80 mm 5,000 kg
60 st. op een pallet
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Pressalit opklapbaar zitje met demping Bestelnr. 412xxx

Materiaalomschrijving

Montage

Reiniging

OPKLAPBAAR ZITJE: 
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.

Wandscharnier roestvrij staal (V2A) type W nr. 1.4308 
Ondersteuning roestvrij staal (V2A) type W nr. 1.4308 
Borgplaat roestvrij staal (V2A) type W nr. 1.4301 
As roestvrij staal (V2A) type W nr. 1.4301 
Handgreep PA66 30% GF. Polyamide (met glasvezel versterkt nylon) 
Demperfabrikaat/model TOK model TD58

Het zitje kan met de bijgevoegde montageset in beton of soortgelijk massief materiaal met een
drukvastheid van meer dan 20 N/mm2 gemonteerd worden. Bij andere wandmaterialen is een
trekweerstand van 1,2 kN per schroef x de veiligheidsfactor van de schroef vereist.

Gebruik alleen milde schoonmaakmiddelen. Droog het zitje 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.
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