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Grönt fokus på sjukhus och vårdboende
Långsiktigt hållbart och med stor miljöhänsyn är
mål som beskrivs i Sveriges byggprojekt.
”Alla ingående material och produkter ska vara
godkända enligt miljöbedömningssystemet
Byggvarubedömningen”.
Det var ett av kraven i ett projekt där Pressalit
Care levererade badrumsinredning till. Pressalit
har över 40 godkända produkter i Sunda Hus.
Pressalit tar både ansvar för miljön och ett
ansvarfullt företagande !
Läs mer

Våra badrum och tillgängliga ”gröna” produkter finns också här i vores nya
app Spaces:
Ta en virtuell rundtur i ett badrum som passar ditt
behov. I Pressalit Spaces kan du navigera runt på
ett sjukhus, ett hotell, ett vårdboende eller i ett
privat hem. Se hur våra produkter fungerar och
kan göras flexibla och passa till olika behov.
Läs mer

Oskarslund Nytt Vård och omsorgsboende i Karlstad
Karlstads kommun valde återigen Pressalit Cares
badrumsinredning till sitt nya boende. Det är det
bästa betyg vi har fått efter att för 5 år sedan
levererat till ett annat boende i Karlstad, Zakrisdal.
Ingående detaljer till båda boenden är bla höj- och

sänkbar toalett och tvättställ samt helt flexibel
duschmiljö.
Projektet avslutades med 3 dagars utbildning
innan de boende flyttade in.
Andra nya projekt är bla från Norr till söder,
Kommunalhemmet i Gällivare och renovering av
Gerbogården i Sölvesborg. Mer om det i
kommande nyhetsbrev !
Läs mer

Nya Produkter - Toalettarmstöd i 700 mm
Våra toalettarmstöd som är Sunda Hus godkända
och levererade till bla NKS, har fått en ny
”lillasyster”. Ett armstöd med längden 700mm.
Övriga längder är ca 870 mm och 650 mm. Välj
mellan fasta eller flexibla i höjd och/eller i sidled.
Även det armstödet har samma ergonomiska
utförande och finns i 9 färger.
Läs mer

Skötbord
Pressalit Care har ett brett sortiment av Skötbord
till skola och förskola samt Skötbord och
Duschbrits för mer krävande miljöer.
Nu lanserar vi ett litet lågtgående skötbord
800x900 med samma funktioner som ett stort.
Fokus på ergonomi, hygien och säkerhet är en
självklarhet. Det skapar trygghet för både både
barn och vuxna.
Bra Ergonomi är Bra ekonomi !
Läs mer

För er i Västra Sverige
Vi har vår badrumsinredning på HMC Sverige,
Göteborg, i en inspirationsmiljö som används i
olika utbildningssammanhang.

HMC samarbetspartners, verksamhet och
kursutbud kan du läsa mer om här:
Läs mer

Till sist välkomnar vi er till
Nordbygg 5-8 april 2016 på Stockholmsmässan i
Älvsjö. Här hittar du oss i monter A 24:31. Vi
ställer ut tillsamman med våra kollegor på
Pressalit Seats och Saniscan by Pressalit.
Hör av er om ni vill veta mer om oss, Vi hörs !
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