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Pressalit Care valda till nya Storsjukhus
Bilderna är exempel på sjukhus dit Pressalit Care har levererat produkter, Gödstrup, Sönderjylland,
Århus Universitetssjukhus, Kolding sjukhus samt Skejby. I Sverige finns vi bland annat på Nya
Karolinska sjukhuset ! I samarbete med arkitekter och projektörer har vi tagit fram lösningar som
uppfyller de krav som ställts på hållbarhet, livslängd, hygien, miljö mm.
Fasta eller flexibla lösningar med fokus på Flexibilitet, Design, Kontrast samt inte minst fokus på
Hygien. Läs mer om sjukhusen genom att klicka här.

NY ISO standard SS-ISO17966:2016

Ny produktspecifik testmetod för Hjälpmedel för
personlig hygien framtagen för att försäkra att
produkterna håller vad de lovar. Standarden är
ny och gäller i hela världen. Vid inredning av
badrum på sjukhus och särskilda
boendeformer är det viktigt att veta att
produkterna är testade och uppfyller gällande
standard så att alla vet vilka krav som är
relevanta att ställa.
Det skapar trygghet för alla kravställare.
Standarden innehåller bland annat krav på
funktion, krav på maxbelastning mm.
Läs mer om ISO 17966 - googla på SS-ISO
17966:2016

Nya produkter till framtidens sjukhus
I ett projekt med badrumsprodukter till patientrummen godkändes att patient och personal kunde
använda samma tvättställ.
Valet gjordes av utrymmesskäl. Pressalit Care utvecklade modellen som svarade upp till de specifika
behoven.

Integrerad panel för höjdjustering
Helt integrerade handtag med kontrastfärg
Dold rördragning
Utrymme för rullstol

Vi har ett flertal modeller av tvättställ i vårt sortiment, Matrix, läs mer om dem på vår hemsida genom
att klicka här.

Pressalit Care "On Tour" med Skånsk Byggtjänst

Under våren har Pressalit Care deltagit i Skånsk Byggtjänst minimässor i Kalmar, Växjö, Lund samt
Göteborg. I höst fortsätter vi i Norrbotten, Stockholm Östersund, Sundsvall, Umeå samt Malmö.
Kontakta Skånsk Byggtjänst för mer information. Vi berättar med om våra lösningar för badrum till
vård och omsorg och tittar på den digitala lösningen SPACES.

Pressalit tänker på miljön ! Printa inte i onödan.
Ställ krav på att få miljövänliga produkter och tjänster. Pressalit kommer att, om möjligt att använda
tjänsten Showpad för att skicka informationsmaterial. De behöver då inte lagras lokalt på din dator
utan laddas ned då de behövs - enkelt och bekvämt ! Se exempel !

Vi önskar er en trevlig sommar
Kontoret är obemannat under v28-31 och
fabriken stänger för utleveranser v29-31.
Oftast svarar vi på förfrågningar om de skickas
till se@pressalit.com. Det kan möjligen ta lite
längre tid. Vid akuta förfrågningar ring Curt
Östling på tel 0703200636 eller Eva Wollin
0703200915.
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