Nyhetsbrev Januar 2017
Nyhet! Virtual Reality
3D animering, Använd musen för att titta runt i
badrummet.
De olika badrummen från appen SPACES kan
ses i Virtual Reality! Har du ett par be oss om
instruktion så skickar vi en "länk" eller titta runt
i badrummet via länken ovan!

Bild Privat hem från PRESSALIT SPACES

Pressalit Care på Förskoledagarna

Vi är med som utställare under konferensen Förskoledagarna 1.-2. februari.
Konferensen är på Stockholmsmässan i Älvjö och arrangör är Gothia Fortbildning.
I samband med konferensen anordnas en utställning där vi är med. Vi kommer att visa skötbord med
både Bra Ergonomi och Bra Ekonomi!
Dessutom har vi kampanj på olika skötbord, flexibla lösningar för stora och små!
Gäller t.o.m. 28. februari 2017.
Läs mer om rabatter, modeller m.m.

Studiebesök
Önskar ni att göra studiebesök på ett boende där våra produkter finns, hör av er för hjälp och info!
Bifogat en referens till ett nytt boende i en kommun utanför Köpenhamn, läs om deras resa här:

Gerbogården i Sölvesborg har renoverats!
I badrummen finns olika lösningar från
Pressalit Care, lösningar som håller hög
kvalitet och håller garanterat länge in i
framtiden.
Det passar bra på ett boende som renoveras
första gången på länge.
Det byggdes ursprungligen på 60-talet och
byggdes sedan ut på 80-talet.

Framtidens boende för äldre
Pressalit deltog på ability partners konferens
Framtidens boende för äldre som deltagare
och utställare tillsammans med beslutsfattare,
arkitekter och övriga intressenter.
Två mycket givande dagar. Läs mer
Bland annat presenterades Oskarslund, ett
helt nytt demensboende i Karlstad, som vi
skrev om i nyhetsbrevet i mars.

Pressalit Care Sverige önskar god fortsättning på nya året
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