
INDIVO-serien
Løfteenheter til et 
komfortabelt kjøkken



Det tas forbehold for trykkfeil, tekniske endringer og 

modellavvik. Vær oppmerksom på nasjonale 

standarder mht. anbefalt monteringshøyde.2

Det fleksible kjøkken 
Uansett om kjøkkenet er nytt eller et man har hatt 

glede av i flere år, krever det få endringer for å gjøre 

det fleksibelt og tilgengelig for alle. Pressalit Care 

tilbyr en stilren og gjennomtenkt løsning som gjør 

prosessen både enkel og overkommelig.

Denne brosjyren presenterer vårt konsept. Med 
Indivo-kjøkkenet kan alle skap og bordplater 
reguleres i høyden ved hjelp av løfteenheter. Både 
stående og sittende brukere kan derfor bruke 
kjøkkenet. Løfteenhetene passer til de fleste 
standard kjøkkenelementer og kan derfor anvendes 
til nye kjøkken, men også til eksisterende kjøkken 
man ønsker å beholde.

Vi står for funksjonelt og slitesterkt design 
med sikkerhet i fokus. Vår filosofi er at 
nedsatt funksjonsevne ikke behøver å 
begrense et menneskes utfoldelse. Alle våre 
kjøkkeninnredninger er designet enkelt og stilrent 
ut fra denne grunntanken.

Hos Pressalit Care er vi dedikert til vårt design og vi 
står alltid parat med inspirasjon og veiledning.

keep living
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Sikkerhet er en viktig faktor i det fleksible kjøkken. 

Med Indivo-seriens sikkerhetssystemer forebygges 

klemskader og alle brukere av kjøkkenet sikres 

trygge rammer.

Gjennomtenkte 
kjøkkenløsninger
Våre kjøkkenløsninger er utviklet med utgangspunkt i 

brukerens, pleierens og den øvrige families behov. Dermed 

sikrer vi at alle kan delta på lik linje og føle seg trygge.

  Indivo-serien omfatter tre 
løftesystemer: elektriske og 
manuelle, som begge er egnet til 
daglige justeringer, samt trinnløse, 
som er beregnet til periodiske 
justeringer

  Indivo kan utstyres med 
benkeplater, bordplater og 
overskap fra kjøkkenleverandører 
etter eget ønske

  Løfteenhetene til overskapene 
synes minimalt bak skapene, 
uansett om de er hevet eller 
senket

  Uansett hvilke kombinasjoner av 
bord og overskap man velger gir 
våre sikkerhetssystemer den 
optimale sikkerheten

  Av både sikkerhetsmessige og 
estetiske årsaker tilbyr vi løsninger 
til inndekning av både vannrør og 
elektriske installasjoner

keep living
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Det kan være vanskelig 
for sittende personer å nå 
inn til veggen. Derfor kan 
en stikkontakt med fordel 
monteres i front.

Vi anbefaler at benkeplaten 
er 650-700 mm dyp for å 
gi tilstrekkelig med plass til 
rullestolen.

Vask og kokeplate bør 
isoleres på undersiden for 
å unngå at man brenner 
seg på lår og knær.

Høyderegulerbare 
bordplater bør utstyres 
med sikkerhetsskinner som 
forhindrer klemskader.
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Indivo løfteenheter
Det er til stor hjelp for de fleste at bordplater 

og overskap kan reguleres i høyden. Med 

Pressalit Cares spesialdesignede løfteenheter 

er det enkelt å innrede høyderegulerbare 

kjøkken til mange forskjellige formål: 

  Felleskjøkken der flere personer med ulike 
forutsetninger skal kunne arbeide komfortabelt 
på samme tid

  Kjøkken i individuelle boliger der selvhjulpne 
brukere skal fungere med eller uten pleiere

  Kjøkken i institusjoner hvor flere personer, 
både barn og voksne, skal kunne bruke 
kjøkkenet

Garanti: 3 år 
Pressalit Care forplikter seg til å 
rette på material- og fabrikasjonsfeil 
innenfor en periode på tre år fra 
fakturadato.

CE sertifisering
Pressalit Care påtar seg 
ansvar for at produktene 
lever opp til EUs krav til 
sikkerhet.

Materialer:

Aluminium: teleskopben, tverrprofiler, sikkerhetsskinner  

Stål: bæringer, montorkonsoller, forlengere 

ABS-plast: kabelbakker, kontakter, sikkerhetsplater
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Høyderegulerbare overskap bør 
utstyres med sikkerhetsplater 
som forhindrer klemskader.

Brede håndtak med avrundinger 
er enkle å betjene - også for 
personer med mindre krefter i 
hender og armer.

Skapdører bør ikke være mer enn 
300 mm brede, slik at de ikke tar for 
mye plass i rommet. Hengsler bør 
kunne åpnes 180°.
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Løfteenheter til 
kjøkkenbenk

-  elektriske
En elektrisk høyderegulerbar kjøkkenbenk er ideell i 

alle situasjoner der forskjellige brukere - sittende som 

stående - benytter samme kjøkken. Både i det private 

kjøkken og i større enheter med felles kjøkkenfasiliteter, 

som for eksempel et bofellesskap eller et pleiehjem.

• Løfteenhetene høydereguleres ved hjelp av 
betjeningsbrytere

• Betjeningsbryterne plasseres på kjøkkenbenkens 
fremkant for enkel adkomst

• Bryterne har ulike farger:                                     
- grå bryter for betjening av benkeplater              
- rød bryter for betjening av overskap

• De elektriske løfteenhetene til kjøkkenbenker kan 
høydereguleres med 280 mm

Betjeningsbrytere til 
høyderegulering av 
kjøkkenbenk og 
overskap plasseres i 
fremkant av sargen

Som alternativ  
eller supplement  
til betjeningsbryterne  
kan det bestilles en 
håndbetjening

En elektrisk 
høyderegulerbar 
kjøkkenbenk bør utstyres 
med en sikkerhetsskinne  
for å forhindre 
klemskader

Verdt å vite

Kjøkkenbenkens sarg bør være så smal som mulig, dog minimum 

70 mm for å sikre plass til betjeningsbrytere for høyderegulering.

Man bør isolere vask og kokeplater på undersiden for å unngå at 

man brenner seg på lår og knær.

Løfteenhetene fås til benkeplater i vilkårlige lengder opp til 3 meter.

Til en kjøkkenbenk med vask må det bestilles fleksibelt vann- og 

avløpssystem.

Tilbehør
RK1040 Bæring
RK1043 Installasjonsinndekning
RK1044  Beslag til montering av sarg
RK1045 Håndbetjening
RK1050 Kabelkanal
RK9061 Fleksibelt vann- og avløpssystem

Les mer om tilbehør på side 20-21. 
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S. 26-27S. 24-25

INSTALLASJON
MONTERING

SIKKERHETS-
SYSTEMER

Maks belastning: 100 kg jevnt fordelt (inklusive benkeplate)

RK1010

RK1011

Elektrisk løfteenhet til kjøkkenbenk,  
600 - 1000 mm

280 mm høyderegulerbar
Inkl. 2 teleskopben, 2 bæringer, tverrprofil  
og betjeningsbryter

Elektrisk løfteenhet til kjøkkenbenk,  
1001 - 1400 mm

280 mm høyderegulerbar
Inkl. 2 teleskopben, 2 bæringer, tverrprofil  
og betjeningsbryter

RK1012 Elektrisk løfteenhet til kjøkkenbenk,  
1401 - 2000 mm

280 mm høyderegulerbar
Inkl. 2 teleskopben, 3 bæringer, tverrprofil  
og betjeningsbryter

RK1013 Elektrisk løfteenhet til kjøkkenbenk,  
2001 - 2400 mm

280 mm høyderegulerbar
Inkl. 2 teleskopben, 4 bæringer, tverrprofil  
og betjeningsbryter

RK1014 Elektrisk løfteenhet til kjøkkenbenk,  
2401 - 3000 mm

280 mm høyderegulerbar
Inkl. 2 teleskopben, 5 bæringer, tverrprofil  
og betjeningsbryter
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Løfteenheter til 
kjøkkenbenk

-  manuelle
En kjøkkenbenk med manuell høyderegulering er den 

økonomiske løsningen til et kjøkken som benyttes av 

både stående og sittende brukere. Denne løsningen 

anvendes fortvinsvist til kjøkken der det ikke er behov 

for hyppige, daglige justeringer.

• Manuelle løfteenheter høydereguleres ved hjelp 
av en håndsveiv

• Kan benyttes til benkeplater både med og uten 
sarg

• Uttak til håndsveiven plasseres i front etter 
ønske, dog ikke under vask og kokeplater

• De manuelle løfteenhetene til kjøkkenbenker kan 
høydereguleres med 300 mm

Til benkeplater med 
sarg er uttaket til 
håndsveiven beskyttet 
med et dekklokk

De langsgående 
akslingene kan skules 
med en kabelkanal

Håndsveiven kan festes 
under benkeplaten når 
den ikke er i bruk. 
Dermed er den ikke i 
veien og man har den 
alltid på samme plass

Verdt å vite 

Kjøkkenbenkens sarg bør være så smal som mulig, dog minimum 

100 mm for å sikre plass til håndsveiven.

Man bør isolere vask og kokeplater på undersiden for å unngå at 

man brenner seg på lår og knær.

Løfteenhetene fås til benkeplater i vilkårlige lengder opp til 3 meter.

Til en kjøkkenbenk med vask må det bestilles fleksibelt vann- og 

avløpssystem.

Tilbehør
RK1040 Bæring
RK1041 Sammenleggbar håndsveiv
RK1043 Installasjonsinndekning
RK1044  Beslag til montering av sarg
RK1050 Kabelkanal
RK9061 Fleksibelt vann- og avløpssystem

Les mer om tilbehør på side 20-21.
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RK1110

RK1111

Manuell løfteenhet til kjøkkenbenk,  
600 - 1000 mm

300 mm høyderegulerbar
Inkl. 2 teleskopben, 2 bæringer, tverrprofil  
og håndsveiv

Manuell løfteenhet til kjøkkenbenk, 
1001 - 1400 mm

300 mm høyderegulerbar
Inkl. 2 teleskopben, 2 bæringer, tverrprofil  
og håndsveiv

630-

930

140

1401-2000
510

RK1112 Manuell løfteenhet til kjøkkenbenk,  
1401 - 2000 mm

300 mm høyderegulerbar
Inkl. 2 teleskopben, 3 bæringer, tverrprofil  
og håndsveiv

11

S. 26-27

INSTALLASJON
MONTERING

Maks belastning: 100 kg jevnt fordelt (inklusive benkeplate)

630-

930

510

140

2001-2400

RK1113 Manuell løfteenhet til kjøkkenbenk,  
2001 - 2400 mm

300 mm høyderegulerbar
Inkl. 2 teleskopben, 4 bæringer, tverrprofil  
og håndsveiv

2401-3000

630-

930

140

510

RK1114 Manuell løfteenhet til kjøkkenbenk,  
2401 - 3000 mm

300 mm høyderegulerbar
Inkl. 2 teleskopben, 5 bæringer, tverrprofil  
og håndsveiv
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Løfteenheter til 
kjøkkenbenk

-  trinnløse

En trinnløs løfteenhet er den enkle, økonomiske 

løsningen til et f leksibelt kjøkken. Dette brukes i tilfeller 

der det er behov for justeringer en sjelden gang i blant. 

For eksempel i et privat hjem med en fast bruker.

• Løfteenheten høydereguleres ved hjelp av  
en skiftenøkkel

• Høydereguleringen kan gjøres av én person

• De trinnløse løfteenhetene til kjøkkenbenker kan 
høydereguleres med 250 mm

Verdt å vite 

Avstanden mellom to løfteenheter må ikke overstige  

800 mm.

Man bør isolere vask og kokeplater på undersiden for å unngå at 

man brenner seg på lår og knær.

Løfteenhetene fås til benkeplater i vilkårlig lengde.

Til en kjøkkenbenk med vask må det bestilles fleksibelt vann- og 

avløpssystem.

Tilbehør
RK1043 Installasjonsinndekning
RK1044  Beslag til montering av sarg
RK9061 Fleksibelt vann- og avløpssystem

Les mer om tilbehør på side 20-21.

Høydereguleringen 
gjøres ved å løsne én 
skrue på hver bæring

De høydejusterbare 
bæringene er utstyrt 
med måleindikator for å 
gjøre justeringen 
enklere
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563

4040

RK1100

RK1101

RK1145

Trinnløse løfteenheter til kjøkkenbenk, 
600 - 1400 mm

250 mm høyderegulerbar
Inkl. 2 veggbeslag og 2 bæringer

Trinnløs løfteenhet til kjøkkenbenk

250 mm høyderegulerbar 
Inkl. 1 veggbeslag og 1 bæring

Benkeplater lenger enn 1400 mm krever en 
ekstra løfteenhet for hver 800 mm

Verktøy for høydejustering av bæringene 
RK1100 og RK1101

Kan høydejustere benkeplatene opp til 200 mm
Inkl. håndsveiv og sekskantnøkkel til batteridrill 

Plasseres under eksisterende bæringer for 
avlastning slik at bæringene (med benkeplate) 
kan løsnes og justeres med sveiven

13

S. 27

MONTERING

Maks belastning: 75 kg jevnt fordelt (inklusive benkeplate)
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Løfteenheter til 
frittstående bord

-  elektriske

En frittstående elektrisk Indivo-løsning er en fleksibel 

arbeids-, spise- eller oppholdsplass primært beregnet til 

bruk i kjøkken. Løsningen kan hurtig og enkelt tilpasses 

i høyden til hver enkelt bruker.

Et frittstående bord kan også være en god løsning i rom 

der veggene ikke er sterke nok til å bære de vegghengte 

modellene.

• Løfteenheten justeres via brytere i forkant eller 
direkte under bordplaten

• Betjeningsbryteren kan plasseres etter ønske

• Utformingen av ben og føtter gjør bordet stabilt 
og sikrer at løfteenheten er minst mulig i veien for 
rullestolbrukere

• Løfteenhetens konstruksjon gjør det mulig å 
benytte bordet fra alle sider

• De elektriske løfteenhetene til frittstående bord 
kan høydereguleres med 300 mm

Verdt å vite 

Dersom man ønsker bord med sarg bør tykkelsen på denne være 

så smal som mulig, dog minimum 70 mm for å sikre plass til 

betjeningsbrytere for høyderegulering.

Til bordplater uten sarg kan sikkerhetsskinner monteres direkte 

under bordplaten.

Løfteenhetene fås til bordplater i vilkårlige lengder opp til 3 m og i 

bredder mellom 0,7 og 1 m.

Tilbehør
RK1044 Beslag til montering av sarg

Les mer om tilbehør på side 20-21.

Betjeningsbryter til 
høyderegulering  
av bordplaten kan 
plasseres i fremkant av 
sargen

Til bordplater uten sarg 
kan betjeningsbryteren 
monteres under 
bordplaten

Elektrisk 
høyderegulerbare 
kjøkkenbord bør 
forsynes med en 
sikkerhetsskinne for å 
forhindre klemskader
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RK1082 Elektrisk løfteenhet til frittstående bord,   
2001 - 2400 mm

300 mm høyderegulerbar
Inkl. 2 teleskopben, 2 bæringer, lengdeprofiler, 
tverrprofiler og betjeningsbryter 

Pressalit Care anbefaler overheng på 200 mm i 
begge ender av bordet for å gjøre plass til 
rullestolbrukere
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RK1083 Elektrisk løfteenhet til frittstående bord,  
2401 - 3000 mm

300 mm høyderegulerbar
Inkl. 2 teleskopben, 2 bæringer, lengdeprofiler, 
tverrprofiler og betjeningsbryter 

Pressalit Care anbefaler overheng på 400 mm i 
begge ender av bordet for å gjøre plass til 
rullestolbrukere

15

S. 24-25

SIKKERHETS-
SYSTEMER

Maks belastning: 100 kg jevnt fordelt (inklusive bordplate)
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RK1081 Elektrisk løfteenhet til frittstående bord,   
1400 - 2000 mm

300 mm høyderegulerbar
Inkl. 2 teleskopben, lengdeprofiler, tverrprofiler 
og betjeningsbryter 

Pressalit Care anbefaler overheng på 200 mm i 
begge ender av bordet for å gjøre plass til 
rullestolbrukere
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Løfteenheter til 
frittstående bord

-  manuelle
En frittstående manuell Indivo-løsning er et økonomisk 

valg for de som ønsker en arbeids-, spise- eller 

oppholdsplass med mulighet for høyderegulering.

Et frittstående bord kan også være en god løsning i rom 

der veggene ikke er sterke nok til å bære de vegghengte 

modellene.

• Manuelle løfteenheter høydereguleres ved hjelp 
av en håndsveiv

• Løsningen kan benyttes til bordplater både med 
og uten sarg

• Utformingen av ben og føtter gjør bordet stabilt 
og sikrer at løfteenheten er minst mulig i veien for 
rullestolbrukere

• Uttaket til håndsveiven kan plasseres etter ønske 
på bordets langsider

• De manuelle løfteenhetene til frittstående bord 
kan høydereguleres med 300 mm

Til bordplater med sarg 
er uttaket til 
håndsveiven beskyttet 
med et dekklokk

Håndsveiven kan festes 
under bordplaten når 
den ikke er i bruk. 
Dermed er den ikke i 
veien og man har den 
alltid på samme plass

Verdt å vite 

Dersom man ønsker bord med sarg bør tykkelsen på denne være 

så smal som mulig, dog minimum 100 mm for å sikre plass til 

håndsveiven.

Til bordplater uten sarg kan du kjøpe en sammenleggbar sveiv.

Løfteenhetene fås til bordplater i vilkårlige lengder opp til 3 m og i 

bredder mellom 0,7 og 1 m.

Tilbehør
RK1041 Sammenleggbar håndsveiv
RK1044 Beslag til montering av sarg

Les mer om tilbehør på side 20-21.



1401-
2000
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700

RK1181 Manuell løfteenhet til frittstående bord,  
1400 - 2000 mm

300 mm høyderegulerbar
Inkl. 2 teleskopben, lengdeprofiler, tverrprofiler 
og håndsveiv

Pressalit Care anbefaler overheng på 200 mm i 
begge ender av bordet for å gjøre plass til 
rullestolbrukere

700

2001-2400

980-

680

RK1182 Manuell løfteenhet til frittstående bord,  
2001 - 2400 mm

300 mm høyderegulerbar
Inkl. 2 teleskopben, 2 bæringer, lengdeprofiler, 
tverrprofiler og håndsveiv

Pressalit Care anbefaler overheng på 400 mm i 
begge ender av bordet for å gjøre plass til 
rullestolbrukere

2401-3000

700

980-

680

RK1183 Manuell løfteenhet til frittstående bord,  
2401 - 3000 mm

300 mm høyderegulerbar
Inkl. 2 teleskopben, 2 bæringer, lengdeprofiler, 
tverrprofiler og håndsveiv

Pressalit Care anbefaler overheng på 400 mm i 
begge ender av bordet for å gjøre plass til 
rullestolbrukere

17

Maks belastning: 100 kg jevnt fordelt (inklusive bordplate)



1

2

3

18

Løfteenheter til 
overskap

-  elektriske
Høyderegulerbare overskap gir ekstra 

oppbevaringsmuligheter i kjøkken der det av hensyn til 

sittende brukeres komfort ikke kan monteres underskap. 

Overskap reguleres diagonalt, dvs. både i høyden og 

fremover mot brukeren. Det gjør at det er enkelt for både 

sittende brukere og barn å nå innholdet i skapene.

Betjeningsbryter til 
høyderegulering  
av overskap kan 
plasseres i fremkant av 
sargen

Som alternativ  
eller supplement  
til betjeningsbryterne  
kan det bestilles en 
håndbetjening

Elektrisk 
høyderegulerbare 
kjøkkenbord bør 
forsynes med en 
sikkerhetsplate for å 
forhindre klemskader

• Løfteenheter til overskap høydereguleres ved 
hjelp av betjeningsbrytere i fremkant

• Betjeningsbryterne kan plasseres i fremkant av 
kjøkkenbenk etter ønske

• Bryterne har ulike farger:                                     
- grå bryter for betjening av benkeplater              
- rød bryter for betjening av overskap

• Løfteenhetens konstruksjon sikrer at konsollene 
synes minimalt

• Når overskapene senkes med 430 mm, som er 
laveste posisjon, føres de samtidig 180 mm frem 
mot brukeren

Verdt å vite 

Løfteenhetene passer til overskap med en høyde på 500-704 mm. 

Skap med andre høyder kan man tilpasse med forlengere.

Avtrekksvifte og overskap over kokeplater bør av sikkerhetshensyn 

ikke kunne høydereguleres.

Det er mulig å montere belysning på undersiden av 

sikkerhetsskinnene. Lyskilden må ikke bli så varm at den skader 

bordplaten når overskapet senkes.

Løfteenheter til overskap kan bære kombinasjoner av overskap 

med en total lengde på opp til 2,4 m.

Tilbehør
RK1045 Håndbetjening
RK1051 Kabelkanal til overskap
RK1060  Monteringssett til  

foring for RK1020
RK1061  Monteringssett til  

foring for RK1021
RK1065 Forlenger til løfteenhet, 1 stk
RK1066 Forlenger til løfteenhet, 2 stk

Les mer om tilbehør på side 22.
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RK1020

RK1021

Elektrisk løfteenhet til overskap,  
400 - 1200 mm

430/180 mm diagonalt høyderegulerbar
Inkl. 1 motorkonsoll, 2 tverrprofiler og 
betjeningsbryter

Elektrisk løfteenhet til overskap,  
1201 - 2400 mm

430/180 mm diagonalt høyderegulerbar
Inkl. 2 motorkonsoller, 2 tverrprofiler og 
betjeningsbryter
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S. 26-27

SIKKERHETS-
SYSTEMER

INSTALLASJON
MONTERING

S. 24-25

Maks belastning: 1 motorkonsoll: 110 kg, 2 motorkonsoller: 220 kg (inklusive skap)



RK1043 Installationsinndekning til 
kjøkkenbenk

Skjuler og beskytter vann- og 
avløpssystemet

60

90

453

RK1040 Bæring til vegghengt løfteenhet til 
kjøkkenbenk

Ekstra bæring anbefales for å forsterke 
tunge benkeplater, samt ved vask og 
kokeplater

NB: Passer til vegghengte elektriske og 
manuelle løfteenheter

RK1041 Sammenleggbar håndsveiv til 
manuell kjøkkenbenk og frittstående 
bord

Håndsveiv til benkeplate og bordplate 
uten sarg

Kan brettes 90° inn under benke- eller 
bordplaten. Håndsveiven vil ikke være 
synlig under platen
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Tilbehør

-  løfteenheter til 
kjøkkenbenk og 
frittstående bord

Indivo løfteenheter til kjøkkenbenk og frittstående bord 

kan suppleres med et bredt sortiment av tilbehør. Riktig 

tilbehør gjør det både mer sikkert, komfortabelt og 

estetisk å benytte kjøkkenet.

RK1044 Beslag til montering av sarg til 
kjøkkenbenk og frittstående bord,    
4 stk.

Det anbefales 4 beslag per løpende 
meter sarg
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RK1045 Håndbetjening til elektriske 
løfteenheter til kjøkkenbenk og 
overskap

Lengde på ledning: 1600 mm

NB: Passer ikke til frittstående bord

53

2000

49

RK1050 Kabelkanal til vegghengt løfteenhet 
til kjøkkenbenk, 2000 mm

Skjuler og beskytter kabler til de 
elektriske løfteenhetene og aksler til de 
manuelle

NB: Passer ikke til frittstående bord

RK9061 Fleksibelt vann- og avløpssystem

Vannslanger: 500 mm
Inkl. 3/8" mutter og 10 mm kobberrør

Avløpsslange: 500 mm, Ø40 mm
Inkl. vannlås

VA-godkjent
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RK1065

RK1066

Forlenger til løfteenhet til RK1020,       
1 stk.

Til montering av skap høyere enn 704 mm

Forlenger til løfteenhet til RK1021,    
2 stk.

Til montering av skap høyere enn 704 mm

XXX

RK1051 Kabelkanal til løfteenhet til 
overskap, 2000 mm

Skjuler og beskytter kablene til 
overskapene
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Tilbehør til Indivo løfteenheter til overskap gir f leksibilitet 

til å montere skap i forskjellige høyder. Samtidig gir 

tilbehøret mulighet for optimalisering av estetiske og 

sikkerhetsmessige forhold i kjøkkenet.

Tilbehør

-  løfteenheter  
til overskap

50
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RK1045 Håndbetjening til elektriske 
løfteenheter til kjøkkenbenk og 
overskap

Lengde på ledning: 1600 mm

NB: Passer ikke til frittstående bord

RK1060

RK1061

Monteringssett til foring for RK1020

Til montering av foring for å skjule 
løfteenheten dersom overskapet er 
lavere enn 690 mm

Monteringssett til foring for RK1021

Til montering av foring for å skjule 
løfteenheten dersom overskapet er 
lavere enn 690 mm
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Fleksibilitet er avgjørende. 

Det skaper selvstendighet og gir 

brukeren mulighet til å utføre 

aktiviteter på egenhånd.
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Når man etablerer høyderegulerbare løsninger er det 

viktig å tenke på sikkerheten. Til kjøkkenbenken og 

frittstående bord er det spesielt personskader, som skader 

på ben og knær, som bør forebygges. 

Når overskap senkes risikerer man primært å skade 

redskaper og servise. Vi anbefaler derfor å montere 

passende sikkerhetsanordninger.

Sikkerhetssystemer

• En trykkfølsom sikkerhetsplate montert under 
overskapet stopper automatisk senkningen 
dersom skapet støter på motstand, og hever 
deretter med 10-30 mm

• En trykkfølsom sikkerhetsskinne montert under 
sargen stopper automatisk senkningen dersom 
kjøkkenbenken eller bordet støter på motstand, 
og hever deretter med 10-30 mm

• Sikkerhetssystemene på flere løfteenheter kan 
samkjøres. Står det for eksempel en krukke på 
en benkeplate og den heves, vil overskapets 
sikkerhetsplate registrere påvirkningen selv om 
det er benken som er aktiv

Mikrobryterne i 
sikkerhetsplaten 
påvirkes av selv et  
svakt trykk

Mikrobryterne i 
sikkerhetsskinnen 
påvirkes av selv et  
svakt trykk

Verdt å vite 

For flere nyttige sikkerhetstips og monteringsveiledninger se               

www.pressalitcare.com.
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RK1097

RK1090

RK1091

RK1093

RK1092

RK1094

Sikkerhetsskinne til bord- og benkeplater,  
sidestykke

Lengde opp til 700 mm

Sikkerhetsskinne til bord- og benkeplater

Lengde opp til 1000 mm

Sikkerhetsskinne til bord- og benkeplater

Lengde fra 1001 mm - 1400 mm

Sikkerhetsskinne til bord- og benkeplater

Lengde fra 2001 mm - 2400 mm

Sikkerhetsskinne til bord- og benkeplater

Lengde fra 1401 mm - 2000 mm

Sikkerhetsskinne til bord- og benkeplater

Lengde fra 2401 mm - 3000 mm

RK1070

RK1071

RK1072

Koblingssett til samkjøring av sikkerhet                 

Til kobling av løfteenheter til en benkeplate 
og et overskap

Koblingssett til samkjøring av sikkerhet 

Til kobling av løfteenheter til en benkeplate 
og to overskap

Koblingssett til samkjøring av sikkerhet 

Til kobling av to løfteenheter til benkeplate, 
uten overskap

NB! Sikkerhetsskinne og sikkerhetsplate 
kjøpes separat
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345

A

RK1031

RK1032

Sikkerhetsplate til overskap

Standard dybde: 345 mm
Lengde opp til 1200 mm

Sikkerhetsplate til overskap

Standard dybde: 345 mm
Lengde fra 1201 mm - 2400 mm
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Elektrisk installasjon - Løfteenheter til kjøkkenbenk

Elektrisk installasjon - Løfteenheter til overskap

Fleksibelt vann- og avløpssystem - Løfteenheter til kjøkkenbenk

Installasjon

339 95

1510

170

100

175

RK1020 RK1021

Uttak til elektrisitet plasseres innenfor det markerte feltet som 
illustrert.

Styreboksen kan plasseres valgfritt på høyre eller venstre side 
av løfteenheten.
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500

RK1010 RK1011 RK1012 RK1013 RK1014

Uttak til elektrisitet plasseres mellom teleskopbenene i en høyde 
på 500 mm over gulv.

For å unngå skader, og for å sikre at løfteenheten 

får fri bevegelse er det viktig at installasjonen av 

vann, avløp og elektrisitet gjøres korrekt, samt at 

gjeldende nasjonale lover og regler på området 

overholdes.

100

400

95

500

150

140

RK1010

RK1110

RK1011

RK1111

RK1012 RK1013

RK1112 RK1113 RK1114

RK1014

Vann og avløp plasseres som illustrert.



Montering

Løfteenheter til kjøkkenbenk - Elektriske og manuelle

Løfteenheter til kjøkkenbenk - Trinnløse

Løfteenheter til overskap - Elektriske

Tilpasning og utskjæring av benkeplate

max 800

141

min. 263

141

335

RK1100 RK1101

Anbefalt monteringshøyde for disse løfteenhetene er illustrert.

339 95

190

40

1450

RK1020 RK1021

Anbefalt monteringshøyde for disse løfteenhetene er illustrert.
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Løfteenheter til kjøkkenbenk og overskap kan 

monteres umiddelbart på betong- og murveg-

ger. Bruk alltid forsterkning ved montering på 

lette vegger som for eksempel gips.

45

376

X

530

RK1010 RK1011 RK1012 RK1013 RK1014

RK1110 RK1111 RK1112 RK1113 RK1114

Anbefalt monteringshøyde for disse løfteenhetene er illustrert.

610-700

min. 70min. 90

max. 120

min.

190

min.

190

X
X

Av hensyn til løfteenhetene er det viktig å overholde 
illustrerte mål når det skal lages utskjæringer til vask eller 
kokeplater i benkeplaten.

Alle monteringsveiledninger kan hentes på www.pressalitcare.com. Monteringsveiledningene oppgir detaljert informasjon om montering og installasjon til hvert enkelt produkt.



Nedsatt funksjonsevne behøver ikke begrense et menneskes utfoldelse. 
I mer enn 35 år har keep living-filosofien vært styrende for Pressalit 
Cares utvikling av fleksible løsninger til kjøkken og bad for mennesker 
med handicap.

Pressalit Care er med sin forskningsbaserte viten ledende innen 
spesialløsninger til kjøkken og bad, og rådfører i dag kunder over hele 
verden.

Grunnleggende respekt for enkeltmenneske og dets  
muligheter avspeiler seg også i forhold til samfunnet og omgivelsene 
virksomheten er en del av. Hos Pressalit er Corporate Social 
Responsibility (CSR) dypt forankret i virksom hetens strategi  
og verdier, og utgjør retningslinjene for alle deler av organisasjonen. 

Pressalit Care har hovedkontor i Danmark.

www.pressalit.com

Distributør i Norge

Funksjonsutstyr AS
Martin Linges vei 25
0692 Oslo

Tlf: +47 23 38 00 00
E-post: firmapost@funksjonsutstyr.no
Web: www.funksjonsutstyr.no


