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Design/Bouwjaar Pressalit, 1996

Productomschrijving PRESSALIT closetzitting met deksel, model “Selandia”, Art. Nr. 522 
uit massief hout met roestvrijstalen scharnieren.
- met B47 uni scharnieren uit V2A roestvrijstaal
- afstand scharniergaten: 120 - 170 mm
- gebeitst berken
- belastbaarheid zittingring max. 240 kg
- 10 jaar garantie

Kleuroverzicht xxx 455 mahoniekleur gebeitst, 456 kersenkleur gebeitst,
607 berken natuur

Alternatief scharnier D45 Steekscharnier

Scharnieroppervlak 999 V2A roestvrijstaal

Onderdelen A4003  Elastische buffer voor deksel, rond, grijs, 
A4003031 bruin

A4011  Elastische buffer voor zitting, ovaal, grijs, 
A4011031 bruin

A7222 Kunststof scharnierbus, grijs
A9137 Bevestigingsset met schroeven, R.V.S.,

Pressalit Selandia, incl. B47 uni scharnier Bestelnr. 522xxx-B47999 met deksel

Traditionele houten zittting.
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Pressalit Selandia, incl. B47 uni scharnier Bestelnr. 522xxx-B47999 met deksel

Gewicht Nettogewicht ca. 2,800 kg, incl. scharnier

Verpakking    Afmetingen:  Gewicht:
Enkele doos  449x381x64 mm  3,100 kg
5 enkele dozen in een master-doos  456x388x340 mm  16,000 kg
18 master-dozen (90 zittingen) op een pallet

Materiaalomschrijving Toiletzitting:
(455) berken, mahoniegekleurd (kleurpigment in de lak)
(456) berken, kersengekleurd (kleurpigment in de lak)
(607) berken natuur
Oppervlakte: 3 x zuurhardende blanke lak.

Buffers:
EVA (copolymeer van ethyleen en vinylacetaat).

Scharnieren:
Roestvrij staal (V2A) type W. nr. 1.4301/M in overeenstemming met DIN 17441/85.
Samenstelling: chroom (Cr) 17-19%, nikkel (Ni) 8-11%, koolstof <0,05%, molybdeen,
mangaan, silicium, zwavel, titaan.

Bevestigingen:
Roestvrij staal (V2A) type W. nr. 1.4301/M in overeenstemming met DIN 17441/85.
Samenstelling: chroom (Cr) 17-19%, nikkel (Ni) 8-11%, koolstof <0,05%, molybdeen,
mangaan, silicium, zwavel, titaan.

Paslijst Toepasbaar op universele toiletten - zie www.pressalit.com

Reiniging Gebruik voor het schoonmaken van de wc-bril uitsluitend een zachte zeepoplossing. Controleer of er 
geen vocht op de zitting en de scharnieren achterblijft. Droog de zitting en de scharnieren daarom met 
een zachte doek af. 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 wc-bril en deksel omhoog staan totdat 
het reinigingsmiddel is Weggespoeld.

De garantie dekt materiaal- en fabrieksfouten binnen een periode van 10 jaar.

Drukfouten, technische wijzigingen en modelveranderingen voorbehouden.
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