Nyhetsbrev Juni 2017
Pressalit vinner prestigefullt pris

Pressalit har vunnit Danish Design Award i kategorin Better Work.
Multiflexibilitet, bättre arbetsvillkor och högre grad av självständighet är det som avgjorde att priset
gick till Pressalit.
Toaletten utvecklades tillsammans med en dansk kommun för att försäkra att ett boende blev optimalt
utrustat. Toaletten är både sidojusterbar samt höjdjusterbar.
Flexibla lösningar är optimalt för att kunna anpassa miljön för både boenden och personal.
Läs mer här.
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Pressalit animation
Kortfilm om varför det är bra att inreda med
flexibla badrumslösningar.
Inredningslösningen är utifrån ett internationellt
perspektiv.

Checklistor
Checklistor för inredning av badrum på
särskilda boenden.
Hur ser den genomsnittlige brukaren ut och
vilka behov har han/hon?
Idag får man plats på ett Vård och
omsorgsboende boende efter biståndsbeslut.
För att det ska beviljas är behoven av hjälp
ganska omfattande.
Vi menar att badrumsinredningen ska ta
hänsyn till det stora vårdbehovet samtidigt som
det ska vara så hemlikt som möjligt samt lätt att
hålla rent ! Går det?
Jo med rätt material, kunskap och organisation!
Se mer i vår Designguide s6-7 för badrum

Toalettarmstöd
Vi har tidigare talat om vikten av bra grepp. Ett
exempel på det är vårt funktionellt designade
toalettarmstöd, där handen har ett bra grepp
runt samtidigt som det finns ett naturligt stopp i
framkant. Att de tål en belastning på 700 kg
(vid vägg) känns tryggt!
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Boendeform som ska fylla grundläggande behov
Alldeles oavsett boendeform är badrummet en
viktig del i vardagen.Fysiologiska behov måste
tillgodoses och är livsviktiga. Uppfylls inte
dessa kan det vara svårt att fokusera på annat.
Enligt Maslows behovtrappa är det grunden.
Nästa steg är trygghet och säkerhet. Som 3:e
steg det sociala och social välfärd.
Med lösningar för basbehoven inreder vi
badrum som kan anpassas för individens
behov för att kunna fokusera på det som gör
livet värt att leva.
Enligt Maslow måste ett steg uppnås innan vi
kan fokusera på nästa.
Fysiologiska behov=Äta, sova, hygien mm.
Googla gärna på Maslow om du vill läsa mer !

Nyhetsbrev
Tidigare nyhetsbreve kan läsas här:

Pressalit Care tar sommarlov 2017
Stockholmskontoret är obemannat v. 29-31
Fabriken är stängd v. 29-31, sista utleveransdag 12 juli.
Oftast svarar vi på förfrågningar om de skickas till se.pressalit.com. Det kan möjligen ta lite längre tid.
Vid akuta ärenden ring Curt Östling på tel 0703200636 eller Eva Wollin 0703200915
Vi önskar er en riktigt trevlig sommar !
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News du kan använda

Kontaktinformation
Eva Wollin, Sales Consultant
Telefon: +46 7032 00915 / +46 8444 1930
Mail: ewo@pressalit.com / Web: sv.pressalit.com

Pressalit AB - Kista Science Tower - Färögatan 33, 16 451 Kista - SE - T 68 444 1930
- E se@pressalit.com

Visa i webbläsaren
Avbeställa våra pressmeddelanden
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