
Aanpassingen in het assortiment, technische wijzigingen en drukfouten voorbehouden.

Pressalit geeft 10 jaar garantie op zijn toiletzittingen. Pressalit repareert of vervangt de
toiletzitting door hetzelfde of een ander bruikbaar model, naar keuze van Pressalit,
indien er bij normaal gebruik binnen 10 jaar na de aanschafdatum materiaal- of
fabricagefouten aan de toiletzitting optreden. Deze garantie geldt op voorwaarde dat
aanschaf van de toiletzitting kan worden aangetoond.

Gebruik voor het schoonmaken van de toiletzitting alleen milde schoonmaakmiddelen.
Controleer of er geen vocht op de zitting en de scharnieren achterblijft. Droog de zitting
en de scharnieren daarom met een droge doek na. Voorkom dat de zitting en de
scharnieren in contact komen met wc-reiniger resp. chloorhoudende, schurende of
bijtende reinigingsmiddelen. Hierdoor kunnen beschadigingen of vliegroest ontstaan.
Laat daarom tijdens het schoonmaken zitting en deksel omhoog staan totdat het
reinigingsmiddel is weggespoeld.

Reiniging

60Aantal per pallet

12Collo per pallet

5Aantal per collo

18,025Geicht per collo (kg)

505x400x425mmMaat per verpakking

3,605Gewicht per stuk
(kg)

496x391x85mmMaat per stuk

2,996Gewicht (kg)

Belastbaarheid zittingring max. 240 kgMaximum load

Materialen

2016Design jaar

PressalitDesigner

SandwichDesign type

PRESSALIT closetzitting met deksel, model ”Pressalit 
Sway Uni”, Art. nr. 970 uit door en door gekleurd 
Duroplast, met soft close en D05/BL6 Uni scharnier met 
lift-off uit V2A roestvrijstaal.
- snelontkoppeling van zitting en deksel voor 
eenvoudige reiniging
- hartafstand scharniergaten: 92-170 mm
- belastbaarheid zittingring max. 240 kg 
- brede toepasbaarheid op universele closetpotten
- 10 jaar garantie

Omschrijving

WitKleur

Met zijn fraai gecomponeerde lijnen demonstreert SWAY
Uni hoe rankheid en robuustheid kunnen samengaan.
Verwen uzelf met een zitting die perfect aansluit op uw
smaakvolle levensstijl.

5708590340586EAN:

970000-D05999Artikelnummer

Lift-off, Soft closeFunktie

Pressalit Sway Uni 970
Toiletzitting met soft close en lift-off incl. scharnieren in roestvrij
staal
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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.

Buffers:
EVA (copolymeer van ethyleen en vinylacetaat).

Demperset (alleen relevant voor toiletzittingen met soft close):
Hydraulische demper met roestvrijstalen demperhuis en thermoplast kunststof delen.

Scharnieren:
Roestvrij staal EN 1.4301 en thermoplast.
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