Toiletzitting Colani met deksel
Met stabilisatiebuffers en universeel scharnier (B83)

Artikelnummer

R36000-B83999
EAN:5708590070650
NBS:N13:300
Toiletziting, Colani, met stabilisatiebuffers, met deksel,
incl universeel scharnier met 75 mm bout

Kleur

Wit

Kenmerken

Toiletziting, Colani, met stabilisatiebuffers, met deksel,
incl universeel scharnier met 75 mm bout

Materialen

Zitting/deksel: Duroplast kunststof (ureum)
Scharnier: roestvrijstaal V2A

Product capaciteit

Dit product is statisch getest tot 375 kg. Aangezien de Europese norm voor technische
hulpmiddelen voor gehandicapten BS / EN 12182:2012, een statische test met
veiligheidsfactor 1.5 vereist, is de statische belasting van dit product 250 kg.

Gewicht

3,703 kg

Gewicht per stuk

4,103 kg

Gewicht per colli

20,515 kg

Aantal per colli

5

Verpakkingen per
pallet

12

Aantal per pallet

60

Toiletzitting Colani met deksel
Met stabilisatiebuffers en universeel scharnier (B83)

Reiniging

Gebruik een milde zeepoplossing om de toiletzitting schoon te maken. Zorg ervoor dat
de zitting en scharnieren niet vochtig worden achtergelaten. Voor het desinfecteren van
de zitting, b.v. ethanol 85% kan worden gebruikt. Zorg ervoor dat het product wordt
afgeveegd met een zachte doek die is uitgewrongen in schoon water en onmiddellijk na
desinfectie wordt afgedroogd met een zachte, droge doek. <br> <i> Vermijd contact van
de zitting en scharnieren met schurende, bijtende of chloorhoudende stoffen.
reinigingsmiddelen op basis van, omdat deze schade kunnen veroorzaken of vliegroest
kunnen veroorzaken. Zorg er daarom bij het schoonmaken van het closet dat de zitting
en het deksel rechtop blijven staan totdat al het schoonmaakmiddel is weggespoeld. </i>

Garantie

Pressalit verleent 10 jaar garantie op uw closetzitting tegen overlegging van het
aankoopbewijs. Neem in geval van een klacht contact op met de dealer of winkel waar
u het artikel hebt gekocht.<br><br>Bij reclamaties over materiaal- en/of fabricagefouten
en/of beperkingen in de functionaliteit die optreden binnen 10 jaar bij correct gebruik en
reiniging van de closetzitting (wij behouden ons het recht voor dit te onderzoeken in
onze fabriek), zendt Pressalit reserveonderdelen of vervangt de closetzitting door
hetzelfde of een soortgelijk model. Als de kleur niet langer beschikbaar is, behoudt
Pressalit zich het recht voor de closetzitting te vervangen door een soortgelijk model in
de kleur wit. Bij vervanging of levering van een reserveonderdeel wordt de
garantieperiode niet verlengd of vernieuwd. Is vervanging niet mogelijk, dan heeft
Pressalit het recht om in plaats daarvan de koopsom terug te betalen.
Aanpassingen in het assortiment, technische wijzigingen en drukfouten voorbehouden.
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