
Product VALUE II toalettarmstöd, höjdreglerbart

Varunummer R1119000

VVS:615891200

RSK:8487435

EAN:5708590367583

HMI: 123559

Färg Vit

Beskrivning VALUE II toalettarmstöd, vägghängd, uppfällbar, 150 mm höjdreglerbara, total längd 
865 mm.
Den ergonomiska designen ger ett fast och skönt grepp och det är lätt att känna var 
stöden slutar.
Inkl. monteringsskruvar för massiv sten. Pluggs måsta beställas separat.

VALUE II toalettarmstöd, vägghängda, uppfällbara, 150 mm höjdreglerbara, total 
längd 865 mm.
Den ergonomiska designen ger ett fast och skönt grepp och det är lätt att känna var 
stöden slutar.
Material: Rilsan-belagt stål, tryckformat aluminium, plast.
Inkl. monteringsskruvar för massiv sten. Pluggs måsta beställas separat.

Justerbar Höjdreglerbar

Höjdjustering 150 mm

Produktkapacitet Max belastning: 120 kg.
När toalettarmstödet belastas med 120 kg, belastas varje fästskruv med 86 kg.

Material Toalettarmstöden är tillverkad av rostfritt stål med en Rilsan-belagd yta som är skön 
att röra vid, lätt att rengöra och skyddar mot rost. 

Ergonomi Den ergonomiska designen ger ett fast och skönt grepp och det är lätt att känna var 
stöden slutar.
Bred stödyta för hand och arm.
En bra hjälp när du sitter, står eller flyttning till och från toaletten.

Funktioner Stöden kan fällas upp när den inte används.

Garanti Pressalit förpliktar sig att åtgärda material- och fabrikationsfel inom en 5-års period från
inköpsdatum.
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Rengöring
Rengör produkten med vanligt såpvatten.
Du ska inte använda rengöringsmedel som innehåller slip- och etsmedel eftersom 
detta kan skada yten.
För rengöring av ytan kan klorinbaserade desinficeringsmedel användas enligt 
produktspecifikationen och säkerhetsföreskrifterna för de här produkterna.

Följande rengöringsmedel är testat av Pressalit och kan användas om det späds 
enligt anvisningarna på förpackningen.

DESINFICERANDE RENGÖRINGSMEDEL:
Tvättsprit 70%

INTE-DESINFICERANDE RENGÖRINGSMEDEL:
Suma Star free D1
Taski 100
Taski 200

Omedelbart efter rengöring skall produkten sköljas av med riklig mängd vatten och 
eftertorka med en mjuk trasa, annars kan vissa material bli missfärgade, och 
nedbrytning av ytbeläggningen kan uppstå.

Överensstämmelses
deklaration

Diese Produkt gemäß Richtlinie 93/42/EWG des Rates über Medizinprodukte, zuletzt 
geändert durch die Erfüllung der Richtlinie 2007/47/EG vom 5. September 2007, 
produziert worden ist.
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Betong >B25

V8592 - 5 st. skruvar Ø10 x 80 försänkt, med vita
täckknappar er inkludert.
Pluggs måste beställas separat.

V8592 - 5 st. skruvar Ø10 x 80 försänkt, med vita
täckknappar er inkludert.
Pluggs måste beställas separat.

Mursten >= Mz12

Cementsten >= Hlz12

V8592 - 5 st. skruvar Ø10 x 80 försänkt, med vita
täckknappar er inkludert.
Pluggs måste beställas separat.

Lättbetong P4

V8592 - 5 st. skruvar Ø10 x 80 försänkt, med vita
täckknappar er inkludert.
Pluggs måste beställas separat.

Godkända våtrumsskivor (2 x 12,5 mm) förstärkt med
trä

V8592 - 5 st. skruvar Ø10 x 80 försänkt, med vita
täckknappar er inkludert.
Pluggs måste beställas separat.

Montage i olika väggtyper



Product VALUE II toalettarmstöd, höjdreglerbart

Varunummer R1119000

Godkända våtrumsskivor förstärkt  med 22 mm
kryssfanér

Monteringsskruv (5 stycket) måste köpas separat, för
gipsvägg använd, fischer KD8 eller liknande.

Godkända våtrumsskivor förstärkt med stål 2 mm

Monteringsskruv (5 stycket) måste köpas separat, för
gipsvägg använd, fischer KD8 eller liknande.

Godkända våtrumsskivor ca 12 mm x2

Montering av produkter i denna typ av vägg
rekommenderas inte, finns en stor risk att kroppsskada
uppstår.

Det är installatörens ansvar att säkerställa att korrekt fastsättning sker.
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