
SELECT-serien
Høyderegulerbare 
toaletter og servanter
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Det tas forbehold for trykkfeil, tekniske endringer og 

modellavvik. Vær oppmerksom på nasjonale 

standarder mht. anbefalt monteringshøyde.

SELECT 
Funksjon og design  
fra topp til bunn
Hjelpemidler til den daglige pleie er ikke lenger hva de en 
gang var, de er faktisk mye bedre. Selv om funksjonaliteten 
naturligvis har høyeste prioritet er det likevel viktig med et fint 
og innbydende design. 

Hos Pressalit Care fokuserer vi på å gjøre hverdagen enkel for 
både brukere og pleiere. Vi fokuserer på å utvikle produkter 
som tar hensyn til alle brukersituasjoner, sikkerheten og 
hygienen, samtidig som at dette ikke skal gå på bekostning av 
designet.

Siden brukeren og pleieren skal bruke produktene hver eneste 
dag, er det viktig å tenke på at produktene skal falle inn som 
en naturlig del av baderommets moderne interiør og samtidig 
fungere som et arbeidsredskap. 

Pressalit Care SELECT er en serie med praktiske heiser til toaletter 
og servanter. Serien består av både manuelle og elektriske 
varianter av toalettheiser, samt elektriske servantheiser med ulike 
betjeningsvarianter – og selvfølgelig alt det tilbehøret man kan ha 
behov for.

Grunnsteinen i Pressalit Cares filosofi bygger på respekten for 
mennesker og deres rett til et godt liv uansett funksjonsevne. Dette 
kan sammenfattes med to ord:

keep living
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Toalettheis
med elektrisk eller manuell betjening
Det handler om daglig bruk. Om å gjøre det så enkelt som mulig å gå på toalettet. Det handler om å lette arbeidet for pleieren 
og om å gjøre det bekvemt og verdig for brukeren. Om å sikre hygienen med enklere rengjøring. Men det handler også i høy 
grad om å skape et elegant og innbydende miljø. Pressalit Cares toalettheis fås både med manuell og elektrisk betjening og kan 
kombineres med toalettstøtter, skylleknapper og annet utstyr som er med på å gjøre det nødvendige toalettbesøket så enkelt, 
sikkert og hygienisk som mulig.

 Avrundede hjørner og 
kanter gjør rengjøringen 
enkel og hurtig – ingen 
skjulte kanter eller hull hvor 
smusset kan gjemme seg.
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 Toalettheisen fås i tre 
forskjellige farger som 
alle harmonerer med det 
moderne baderommet og 
er med på å gi et behagelig 
og innbydende toalettmiljø.
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 Toalettheisen leveres  
med en håndbetjening  
som gjør det enkelt for 
brukeren og pleieren å 
justere høyden.

 Toalettheisen leveres 
med håndbetjening. 
Ekstra tilbehør, som 
elektriske skylleknapper 
og toalettpapirholdere, 
kan monteres på 
toalettstøtten.

 Sittehøyden kan  
justeres med hele 400 
mm, fra 425 til 825 mm. 
Justeringen kan skje også 
mens brukeren sitter på 
toalettet. 

Toalettheisen er testet og 
godkjent med en belastning 
opp til 200 kg.
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MÅL
MONTERING
TILBEHØR

Elektrisk toalettheis

Elektrisk toalettheis
– uten profiler til toalettstøtter 

Leveres med sisterne, dobbel skylling 3/6 l 

R8212xxx 400 mm høyderegulerbar til gulvavløp 
R8222xxx 400 mm høyderegulerbar til veggavløp

Elektrisk toalettheis 
– med profiler til toalettstøtter 

Leveres med sisterne, dobbel skylling 3/6 l 

R8312xxx 400 mm høyderegulerbar til gulvavløp
    R8322xxx 400 mm høyderegulerbar til veggavløp

Materialer:
Innkapsling:  Plast PS 
Profiler:  Aluminium 
Topplate:  Aluminium

Farge:
xxx = fargevalg innkapsling

 000 Hvit  112 Antrasittgrå  277 Limegrønn

Maks. belastning:
200 kg

S . 14-21
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 Toalettet kan justeres 
300 mm, fra 425 mm 
til 725 mm. På den 
måten kan høyden alltid 
tilpasses perfekt i forhold 
til hjelpemidler som for 
eksempel rullestoler.

 Et minimalt antall 
riller, spor og hull gjør 
rengjøringen hurtig og 
effektiv og gir samtidig et 
fint og eksklusivt design.

 Toalettet heves og senkes 
med håndsveiven. Sveiven 
kan plasseres på begge sider 
av heisen – helt uten bruk av 
verktøy. 

Det er mulig å høyderegulere 
toalettheisen ved bruk av 
elektrisk drill, som et alternativ 
til håndsveiven.
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MÅL
MONTERING
TILBEHØR

Manuell toalettheis

Manuell toalettheis 
– uten profiler til toalettstøtter 

Leveres med sisterne, dobbel skylling 3/6 l 

R8012xxx 300 mm høyderegulerbar til gulvavløp
R8022xxx 300 mm høyderegulerbar til veggavløp

Manuell toalettheis 
– med profiler til toalettstøtter 

Leveres med sisterne, dobbel skylling 3/6 l 

R8112xxx 300 mm høyderegulerbar til gulvavløp
R8122xxx 300 mm høyderegulerbar til veggavløp

Materialer:
Innkapsling:  Plast PS 
Profiler:  Aluminium 
Topplate:  Aluminium

Farge:
xxx = fargevalg innkapsling

 000 Hvit  112 Antrasittgrå  277 Limegrønn

Maks. belastning:
200 kg

S . 14-21
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Elektrisk servantheis
med enkel og hurtig betjening
Når forskjellige mennesker skal bruke servanten er det praktisk at høyden kan justeres individuelt.  
Pressalit Cares elektriske servantheiser i SELECT-serien passer perfekt til baderom på sykehus og pleiehjem, samt i private 
hjem. 

Med sitt enkle, visuelle uttrykk er heisen som en naturlig del av et innbydende toalettrom, som verken går på bekostning av 
design, sikkerhet eller funksjonalitet.

 Pressalits MATRIX-
servanter med integrerte 
håndgrep passer perfekt 
til heisene og gir ekstra 
støtte.
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 Heisens stramme,  
rene design og glatte 
flater er både enkel å 
rengjøre og fin å se på. 
Samtidig sikrer dette god 
hygiene på baderommet.

 Servanten heves 
eller senkes, enten med 
håndbetjeningen eller 
med et fastmontert 
betjeningsgrep. Grepet 
kan plasseres på begge 
sider av servanten og 
fungerer samtidig som 
håndkleholder.
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 Betjeningsgrepet er 
sterkt nok til å bli brukt 
som ekstra støtte.

 De eksklusive 
aluminiumsprofilene er 
både slitesterke, lette 
og elegante å se på.

 Servanten kan reguleres 
300 mm opp eller ned – fra 
670 til 970 mm over gulvet.
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MÅL
MONTERING
TILBEHØR

Elektrisk servantheis

Elektrisk servantheis

R4950xxx 300 mm høyderegulerbar med elektrisk motor  
 og betjeningsgrep
R4952xxx 300 mm høyderegulerbar med elektrisk motor, 
 betjeningsgrep og klemsikring

Materialer:
Innkapsling:  Plast PS 
Profiler:  Aluminium 
Topplate:  Aluminium

Farge:
xxx = fargevalg innkapsling

 000 Hvit  112 Antrasittgrå  277 Limegrønn (kun til R4950 og R4951)

Elektrisk servantheis

R4951xxx 300 mm høyderegulerbar med elektrisk motor  
 og håndbetjening
R4953xxx 300 mm høyderegulerbar med elektrisk motor,  
 håndbetjening og klemsikring

Maks. belastning:
150 kg

S . 14-21
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Toalettheis med profiler  
– mål og tilbehør

Mål – manuell toalettheisMål – elektrisk toalettheis

R8312 400 mm høyderegulerbar til gulvavløp
R8322 400 mm høyderegulerbar til veggavløp

 Med R2099 lang toalettskål er A = 700 mm
 Med R2091 kort toalettskål er A = 540 mm

R8112 300 mm høyderegulerbar til gulvavløp
R8122 300 mm høyderegulerbar til veggavløp

 Med R2099 lang toalettskål er A = 700 mm
 Med R2091 kort toalettskål er A = 540 mm



RF108xxx  880 mm, høyrehåndsbetjent 
RF107xxx  880 mm, venstrehåndsbetjent

240 mm høyderegulerbare toalettstøtter med 
dempefunksjon, til lang toalettskål (700 mm).

Vær oppmerksom på å bestille både en høyrehånds- 
og en venstrehåndsbetjent toalettstøtte.

R6515xxx  Til fastmontering

Til bruk i kombinasjon med lang toalettskål.

R3127xxx  730 mm, høyrehåndsbetjent

R3117xxx 730 mm, venstrehåndsbetjent

240 mm høyderegulerbare toalettstøtter, til kort  
toalettskål (540 mm).

Vær oppmerksom på å bestille både en høyrehånds- 
og en venstrehåndsbetjent toalettstøtte.

RF127xxx 730 mm, høyrehåndsbetjent

RF117xxx 730 mm, venstrehåndsbetjent

240 mm høyderegulerbare toalettstøtter med 
dempefunksjon, til kort toalettskål (540 mm).

Vær oppmerksom på å bestille både en høyrehånds- 
og en venstrehåndsbetjent toalettstøtte.

R9321

 

Til montering under toalettstøtten.

R9342

Enhåndsbetjente skylleknapper til hel og halv 
nedskylling. Monteres direkte på undersiden av 
toalettstøtten og fungerer i kombinasjon med utvalgte 
Geberit innbygningssisterner.
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Tilbehør

Toalettstøtter Toalettstøtter  

Toalettpapirholder

Toalettstøtter 

Ryggstøtte

Toalettstøtter 

Skylleknapp

Farge:
xxx = fargevalg

 000 Hvit  112 Antrasittgrå  277 Limegrønn

R3108xxx 880 mm, høyrehåndsbetjent 
R3107xxx 880 mm, venstrehåndsbetjent

240 mm høyderegulerbare toalettstøtter, til lang  
toalettskål (700 mm). 

Vær oppmerksom på å bestille både en høyrehånds- 
og en venstrehåndsbetjent toalettstøtte.

355

550
155

170

375

Ø 102
360

700
180

165
345

Ø102

R2099 700 mm vegghengt toalettskål

R2091 540 mm vegghengt toalettskål

Toalettskåler



A

min.425

min.1230

215 555

355

A
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Toalettheis uten profiler  
– mål og tilbehør

Mål – manuell toalettheisMål – elektrisk toalettheis

R8212 400 mm høyderegulerbar til gulvavløp
R8222 400 mm høyderegulerbar til veggavløp

 Med R2099 lang toalettskål er A = 700 mm
 Med R2091 kort toalettskål er A = 540 mm

R8012 300 mm høyderegulerbar til gulvavløp
R8022 300 mm høyderegulerbar til veggavløp

 Med R2099 lang toalettskål er A = 700 mm
 Med R2091 kort toalettskål er A = 540 mm



RyggstøtteToalettpapirholder Skylleknapp

R3585yyyxxx 920 mm, høyrehåndsbetjent

R3575yyyxxx 920 mm, venstrehåndsbetjent

240 mm høyderegulerbare toalettstøtter, til kort 
toalettskål (540 mm) i kombinasjon med PLUS 
veggskinne.

Vær oppmerksom på å bestille både en høyrehånds- 
og en venstrehåndsbetjent toalettstøtte.

RF585yyyxxx  920 mm, høyrehåndsbetjent

RF575yyyxxx 920 mm, venstrehåndsbetjent

240 mm høyderegulerbare toalettstøtter med 
dempefunksjon, til kort toalettskål (540 mm) i 
kombinasjon med PLUS veggskinne.

Vær oppmerksom på å bestille både en høyrehånds- 
og en venstrehåndsbetjent toalettstøtte.

R3185yyyxxx 880 mm, høyrehåndsbetjent

R3175yyyxxx 880 mm, venstrehåndsbetjent

240 mm høyderegulerbare toalettstøtter, til kort 
toalettskål (540 mm) i kombinasjon med PLUS 
veggskinne.

Vær oppmerksom på å bestille både en høyrehånds- 
og en venstrehåndsbetjent toalettstøtte.

RF185yyyxxx 880 mm, høyrehåndsbetjent

RF175yyyxxx 880 mm, venstrehåndsbetjent

240 mm høyderegulerbare toalettstøtter med 
dempefunksjon, til kort toalettskål (540 mm) i 
kombinasjon med PLUS veggskinne.

Vær oppmerksom på å bestille både en høyrehånds- 
og en venstrehåndsbetjent toalettstøtte.

R6515xxx  Til fastmontering

Til bruk i kombinasjon med lang toalettskål.

R9321

 

Til montering under toalettstøtten.

R9342

Enhåndsbetjente skylleknapper til hel og halv 
nedskylling. Monteres direkte på undersiden av 
toalettstøtten og fungerer i kombinasjon med utvalgte 
Geberit innbygningssisterner.

355

550
155

170

375

Ø 102
360

700
180

165
345

Ø102

17

Tilbehør

R9806yyy  600 mm
R9809yyy  900 mm
R9812yyy  1200 mm
R9815yyy  1500 mm
R9818yyy  1800 mm
R9821yyy  2100 mm
R9824yyy  2400 mm

Til vannrett montering bak toalettheisen. Skinnen 
lagerføres i intervaller av 300 mm, men kan  
leveres i alle lengder på spesialordre.

Farge:
xxx = fargevalg

 000 Hvit  112 Antrasittgrå  277 Limegrønn

Farge:
yyy = fargevalg veggskinne

 112 Antrasittgrå  182 Lysegrå

Toalettstøtter til vannrett veggskinne

Toalettstøtter til loddrett veggskinne

Toalettstøtter til vannrett veggskinne Veggskinner

Toalettstøtter til loddrett veggskinne

R2099 700 mm vegghengt toalettskål

R2091 540 mm vegghengt toalettskål

Toalettskåler



666170

min.750

666170

390

min.750
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Elektrisk servantheis  
– mål og tilbehør
Mål – elektrisk servantheis

R4950xxx

300 mm høyderegulerbar med elektrisk motor 
og betjeningsgrep

R4952xxx

300 mm høyderegulerbar med elektrisk motor 
og betjeningsgrep, inkl. klemsikring

R4951xxx

300 mm høyderegulerbar med elektrisk motor 
og håndbetjening

R4953xxx

300 mm høyderegulerbar med elektrisk motor 
og håndbetjening, inkl. klemsikring



T4651
Ø 32 mm

Max 210 mm

34 mm

T4635

T4652

A

T4630 T4624

900 mm T4628 700 mm

32 mm T4631

T4605

10 mm

RT622

Armatur med langt, ringformet betjeningsgrep og 
svingbar tut .

RT631

Berøringsfritt armatur. R2062

A = T4627.

R2076 R2059

R2050 med overløp

R2051 uten overløp

Matrix Curve servant

R2052 med overløp

R2053 uten overløp

Matrix New Curve servant
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Tilbehør

Vannlås Vakuumventil Installasjonsinndekning

Armatur Armatur Fleksibelt vann- og avløpssystem              
– 900 mm

R2057                                                            
Passer til håndvask R2020/2021

R2056                                                            
Passer til håndvask R2050/2051/R2052/R2053

R2020 med overløp

R2021 uten overløp

Servant med integrerte håndgrep i front.

Matrix Small servant
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300
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130
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120

130115 35
 

120

160 

80

220-240

132

180R6

206
280
350

60
35
55

20

610

149 149

1135 1085

540

394

350
485
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Montering
Montering – toalettheis

Montering – servantheis

Montering
– monteringssett til 
tre/betong medfølger

Montering
– monteringssett til 
tre/betong medfølger

Monteringsplate for servant
– boltopphengt



T4651
Ø 32 mm

Max 210 mm

34 mm

T4635

T4652

A

T4630 T4624

900 mm T4628 700 mm

32 mm T4631

T4605

10 mm

R4920
R4921

438

420

358
298

80 1135

1085

1150169

554

540 100
60

160
50

50
130

100

227
167

340

120

75 75

R2062: A = T4627 
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Installasjoner

R2062 3/8”/700 mm

  VA-godkjent

Fleksible vann- og avløpssystemer kan suppleres med vannlås R2058 og 
vakuumventil R2059.

Pressalit Care anbefaler at vann- og avløpstilkoblinger på vegg er 90° vinkler som 
peker nedover.

Styreboksen med innebygget transformator skal tilkobles 230 V.

Dette kan gjøres med en våtromsgodkjent stikkontakt (markert med blått) eller ved 
å føre en godkjent ledning gjennom veggen for tilkobling utenfor rommet.

Styreboksen med innebygget transformator skal tilkobles 230 V.

Dette kan gjøres med en våtromsgodkjent stikkontakt (markert med blått) eller ved 
å føre en godkjent ledning gjennom veggen for tilkobling utenfor rommet.

Fleksibelt vann- og avløpssystem er nødvendig for å kunne justere vasken.  
For å oppnå full fleksibilitet er det viktig at vanninstallasjoner plasseres riktig slik at 
de ikke sperrer for bevegelse. Monteringsveiledning følger naturligvis med de enkelte 
produktene.

Fleksibelt vann- og avløpssystem

Plassering vann- og avløpssystem

Elektrisk installasjon – toalettheis

Elektrisk installasjon – servantheis
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Sideveis test
I tillegg til testene nevnt ovenfor gjennomgår 
toalettstøttene, som kan monteres på de loddrette 
sideprofilene, en sideveis testing der vi simulerer 
belastningen ved eksempelvis en rullestolbrukers 
forflytning. I denne testen belastes produktet i en 45° 
vinkel i en syklus med 5000 gjentakelser og med et trykk 
av 5 sekunders varighet.

Statisk test
Vi utsetter også toalettheisen for en statisk test. Testen 
går ut på at heisen skal klare en konstant belastning på 
400 kg i 60 minutter, uten vesentlig deformasjon.

Dynamisk test
Vi tester toalettheisen dynamisk ved å påvirke den vertikalt 
med et trykk av 30 sekunders varighet 10 ganger, med 
henholdsvis 100, 200, 300 og 400 kg. 

Deretter er motoren testet ved at toalettheisen er kjørt opp 
og ned, først med en belastning på 150 kg 10.000 ganger, 
og deretter med en belastning på 200 kg 2000 ganger.

SELECT toalettheis
Når vi utvikler produkter til brukere med spesielle behov stiller vi høye krav til sikkerheten. Vi sørger selvfølgelig for å leve opp til 
de normer som finnes på området. DS/EN 997 normen beskriver konstruksjonskrav og prøvningsmetoder for vegghengte toaletter 
og foreskriver at de skal kunne klare en statisk belastning på 400 kg. Vi har utover dette testet toalettheisens motorer ved å la dem 
kjøre opp og ned med en belastning på 200 kg. Fleksibelgen som sikrer tett avløp er selvfølgelig også testet. Først når alle testene 
er godkjente sender vi produktet på markedet.

Testmetode
Toalettheisen er i forbindelse med de forskjellige testene montert etter våre anvisninger og utstyrt med et toalett av modellen 
R2090. Selve toalettheisen har gjennomgått både en statisk og en dynamisk test med en belastning på opptil 400 kg. Utover 
dette er heisen testet med en jevnt fordelt last over hele toalettsetet, der vi har belastet hele konstruksjonen med 200 kg og latt 
toalettheisen kjøre opp og ned på den måten den er konstruert til. Selv ved høyeste belastning kjører toalettheisen nøyaktig som 
planlagt. Alt i alt består SELECT toalettheisen alle tester til det fulle og lever dermed helt opp til de krav som er beskrevet i gjeldene 
normer.

Ekstrem testing 
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Ekstrem trygghet 

Statisk test
Heisen utsettes også for en statisk test. Testen har vist 
at SELECT servantheis kan klare en konstant belastning 
på 250 kg i 60 minutter, uten vesentlig deformasjon – 
dette selv om produktet er testet med en langt høyere 
belastning enn normene tilsier.

Dynamisk test
Vi har testet heisen dynamisk ved å påvirke den vertikalt 
med et trykk av 2 sekunders varighet 10.000 ganger. 
Heisen kan motstå en belastning på 100 kg der den er 
svakest – nemlig ved fronten av servanten som er montert 
på heisen. 

SELECT servantheis
Pressalit Cares SELECT servantheis er også testet slik at den lever opp til gjeldende normer og standarder. For heisens 
vedkommende betyr det at vi har testet den i henhold til kravene i EN 14688:2006. Normen sier at en servant skal kunne klare en 
statisk belastning på 150 kg i 60 minutter – et krav som SELECT heisen klart overstiger ved at den klarer en belastning på 250 kg i 
samme test.

Testmetode
Heisen er i forbindelse med testen montert etter våre anvisninger og utstyrt med en servant av modellen R2050. For å simulere 
den kraftigste belastning man kan forestille seg har vi belastet heisen midt på servantens dybde, samt ved fronten der man i 
brukssituasjonen typisk vil støtte seg. Først har heisen gjennomgått en statisk test med en maksimal belastning på opptil 250 
kg. Deretter har vi testet heisen i en dynamisk test hvor den har blitt belastet med 150 kg og justert opp og ned for å simulere 
produktets yteevne ved daglig bruk, samt for å kontrollere konstruksjonens holdbarhet. 

Servantheisene virker som de skal ved belastningen nevnt ovenfor og viser ingen tegn på deformering under testen. De består 
derfor alle tester og lever helt opp til de krav som er beskrevet i gjeldene normer.



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


