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Pressalit Care tvättställ Matrix
I samarbete med arkitekter och projektörer har vi tagit fram lösningar som uppfyller de krav som
ställts på hållbarhet, livslängd, hygien, miljö och funktion. Stödgreppen är helgjutna och innebär att
inga extra bakteriefällor skapas och det underlättar även avtorkning och städning. Läs mer.

Testrum

I våra lokaler i Kista finns det möjlighet att prova olika inredningslösningar i badrummet.
Med 2 flyttbara väggar kan badrummets storlek ställas in till de tänkta måtten så att en inredning kan
provas i full storlek. Det leder till att alla får en riktig upplevelse av badrummet innan man bygger. Det
spar mycket tid och pengar och gör att det färdiga resultatet blir som man har tänkt sig!

Pressalit Sidojusterbar toalett
Silkeborgs kommun på Jylland utvecklade ett helt nytt koncept med flexibla lägenheter för äldre med
olika funktionshinder. Till projektet tog Pressalit fram en lösning med en sidojusterbar toalett - detta
för att använda ytan i ett badrum på ett optimalt sätt. "Trolla" fram yta där den behövs eller skapa
närhet och sammanhang mellan olika funktioner i ett badrum. I vår utställningsmiljö i Kista finns den
att se och prova .

Målet med inredningen var att den var flexibel och att den lätt anpassas till individuella behov oavsett
om den boende är självständig, vårdkrävande, dement eller svårt överviktig.Inredning ska vara så
hemlik som möjligt. I möjligaste mån underlätta för rehabilitering.
Teknologin erbjuds först den dagen då den boenden är i behov av en särskild lösning - utöver vad
som är standard. Ger den bästa arbetsmiljön för medarbetarna i Silkeborgs kommun.
En mängd nya och innovativa lösningar har tagits fram till projektet.
Läs mer om projektet här:

Trädgårdarna Örebro nytt projekt färdigt och inflyttning pågår

Marge Arkitekter har tillsammans med
landskapsarkitekten Park och Örebro kommun
utformat ett av Sveriges mest moderna och
nyskapande äldreboenden.
Pressalit fick förtroendet att leverera den
funktionella badrumsinredningen. Det tackar vi
för!
Badrummen innehåller bla flexibla tvättställ och
flexibla toalettarmstöd. Genom det skapas
möjlighet att anpassa badrummet efter de
boende och samtidigt ge personalen en bra
arbetsplats.

Påminner om NY ISO standard SS-ISO17966:2016 - STÄLL KRAV !
Ny produktspecifik testmetod för Hjälpmedel för personlig hygien är 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.

Resa med funktionshindrade
I Storbritannien finns det något som kallas Changning places. Badrum utrustade med särskild
utrustning för att en funktionshindrad ska kunna få bra utrymme för assistans ute i samhället.
Det handlar om taklyft, brits, höj- och sänkbart tvättställ mm. De finns utmärkta på en karta så att en
funktionshindrad lätt ska kunna ta sig dit! Absolut tillgängligt! Pressalit har lösningar som passar
dessa miljöer som ställer höga krav på funktion, kvalitet och inte minst hygien. Läs mer:

OS i Rio
Pressalit på plats. Pressalit är en stor sponsor till
Dansk Handikappidrott, därför var det naturligt
att vara på plats för att heja på atleterna i
Paralympics!
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