
Sign Art er nordisk i sin formgivning. Funktionel. Men langt fra kølig. 

Sign Art er et lille stykke hverdagskunst, som hylder evnen til at leve 

livet. Det har quick release og soft close. Designet lader tre former 

mødes i et indlysende samspil. Lågets bue, beslagets cylinderform 

og grebenes vandrette flader.
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615084

Knud Holscher, 2005, registreret design

PRESSALIT toiletsæde med låg, model "Sign Art", art.  
nr. 474 af gennemfarvet hærdeplast.
- inkl. BY1 beslag i form af en rørkonsol i hærdeplast 
- inkl. quick-release funktion og soft close
- afmontering af sæde/låg letter rengøringen 
- runde kanter 
- belastning - ringsæde 240 kg  
- 10 års garanti  
 
000 hvid, 001 sort, 333 sand

000    Hvid
001  Sort
333 Sand
 
A4023 Buffer til itrykning i låg, oval grå
A4024  Buffer til itrykning i sæde, oval grå

 
 

Nr. 474xxx-BY1xxx med låg
Pressalit Sign Art med soft close, 
inkl. BY1 fast beslag med quick-release
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Vægtangivelse

Pakning	

	

	

	

	

Materialebeskrivelse

Pasliste	

	

Rengøring

Nettovægt ca. 3,000 kg, inkl. beslag

                  Mål:  Vægt:
Enkeltkarton             449x381x64 mm              3,300 kg 
5 enkeltkartoner i en masterkarton         456x388x340 mm           17,300 kg        
18 masterkartoner (90 sæder) på en palle 
 
 
TOILETSÆDE: 
Materialet er i gennemfarvet hærdeplast (UF A 10 = Ureaformaldehyd) uden indhold af miljøfar-
lige stoffer. Formmassen består af ca. 50 % urea (NH

2
CONH

2
), ca. 25 % cellulose og ca. 25 %  

formaldehyd (HCHO), samt forskellige fyldstoffer og additiver i mindre mængder. 
 
BUFFERE: 
EVA (copolymer af ethylen og vinylacetat). 
 
BESLAG: 
Gevindstykker og roset i rustfri stål type W. nr. 1.4301 DIN 17441/85.

QUICK-RELEASE KOMPONENTER:
De mekaniske dele er udført i thermoplast. 
 
Passer til Ifö Sign Art. 
 
Brug almindelig sæbevand. Sæde, hængsel og beslag bør ikke efterlades fugtige, men skal aftørres 
efter rengøring. WC-rens og andre klorholdige, slibende eller ætsende rengøringsmidler må ikke 
komme i berøring med sæde, hængsel og beslag. Derfor bør sædet være slået op eller fjernet, indtil 
al WC-rens er skyllet væk.  

 
Garantien dækker i 10 år for materiale- og fabrikationsfejl. 

Der tages forbehold for trykfejl, tekniske ændringer og modelafvigelser.

Pressalit A/S, Denmark
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Pressalit A/S  
Pressalitvej 1,  8680 Ry
Tlf. 8788 8788, Fax 8788 8789 
Direkte til salgsafd.: 
Tlf. 8788 8990, Fax 8788 8639
pressalit@pressalit.com
- a division of Pressalit Group A/S

Nr. 474xxx-BY1xxx med låg
Pressalit Sign Art med soft close,  
inkl. BY1 fast beslag med quick-release


