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PLUS-serien
Det fleksible baderommet



Mennesker 
ønsker å klare 
seg selv

Hos Pressalit Care lager vi løsninger som forbedrer både livskvalitet 

og økonomi. Livskvalitet for de mennesker som bruker våre produkter 

og økonomi for de som skal investere i dem. Vi utvikler løsninger med 

respekt for både brukere, pleiere og byggherrer, samt gir råd til alle 

grupper om både innredning og optimal utnyttelse av produktene.

Våre løsninger har god kvalitet og fleksibilitet i tillegg til lang levetid. 

Fleksibiliteten betyr at både produktene og rommet kan tilpasse seg 

brukerne – ikke omvendt. Enkelt, universelt og ukomplisert. Dette gir 

frihet til brukerne, og til arkitektene som skal sikre optimal utnyttelse 

av plass og budsjetter. Samtidig er produktenes brukervennlige design 

med på å sikre et bedre liv for både brukere og pleiere gjennom deres 

hverdag.

Til sammen kan dette best uttrykkes gjennom vår grunnleggende filosofi:

Vi sørger for at de kan

keep living

Det tas forbehold for trykkfeil, tekniske endringer og 

modellavvik. Vær oppmerksom på nasjonale 

standarder mht. anbefalt monteringshøyde.2
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Frihet i arkitektur  
og økonomi
Pressalit Cares skinnesystem er unikt. Med det skaper 

vi løsninger som er så fleksible at de kan tilpasses et 

hvilket som helst badeværelse og en hvilken som helst 

brukersituasjon. Nå har vi videreutviklet dette systemet 

og gjort det enda bedre – med nytt design og et stort 

utvalg av farger.

Med både vannrette og loddrette justeringsmuligheter er 

PLUS-serien et komplett innredningssystem som gjør det 

mulig å planlegge, innrede og endre alle baderom etter 

aktuelle behov. Dette gjør serien til en sunn og langsiktig 

innvestering. Vår filosofi ”keep living” gjelder nemlig 

ikke bare for brukerne, men også for våre produkter. 

Kvaliteten og fleksibiliteten sikrer langsiktige økonomiske 

fordeler og en stor frihet til innredning av baderom.

Vi stiller gjerne med rådgivning når det kommer til 

innredning av baderom. PLUS-serien er et resultat av mer 

enn 20 års utvikling, og vi stiller gjerne våre erfaringer til 

rådighet for deg. Vi hjelper deg med å tilpasse løsninger 

etter behov. Med vår viten bidrar vi til at den riktige 

løsningen velges hver gang. Benytt vår kunnskap helt fra 

planleggingsstadiet og test ut dine idéer i samarbeid med 

en av våre konsulenter.

 Skinnesystemets 
innebygde fleksibilitet gir 
økonomiske fordeler på 
både kort og lang sikt.
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 Baderommet innredes 
logisk i forhold til den 
enkelte brukers behov.
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Baderommet som 
arbeidsplass
PLUS-serien setter mennesket i fokus. Også når det gelder pleiepersonale som skal betjene produktene 

hver dag gjennom et langt arbeidsliv. For pleierne er intuitiv betjening, loddrett og vannrett justering, 

ergonomiske grep og et generelt gjennomtenkt design ensbetydende med et bedre arbeidsmiljø og 

færre sykedager.

Hos Pressalit Care kjenner vi kravene til de beste arbeidsbetingelsene på baderommet. Derfor leverer vi 

ikke bare selve løsningen, men også rådgivning om hvordan riktig bruk av plass og innredning sikrer at 

brukere og pleiere får den optimale løsningen.

Fleksibilitet og et godt arbeidsmiljø er elementer i en sunn investering. PLUS-produktene kan 

justeres etter ulike brukere, men også etter skiftende personale. Enkelt og greit. Man oppnår bedre 

arbeidsstillinger, mindre belastning og sunnere medarbeidere der det er mulighet for å tilpasse 

produktene. 

Produkter som kan justeres sideveis er velegnet til rom der man 

har behov for individuelle tilpasninger av avstanden mellom 

produktene. For eksempel tilpasning etter størrelse på brukerne og 

pleierne, eller der hvor produktene må kunne flyttes eller fjernes for 

å gjøre plass til pleiepersonale eller andre hjelpemidler.

Produkter som kan justeres i høyden er velegnet til rom der det 

er behov for å stille inn produktene til skiftende brukere i samme 

brukersituasjon, eller til brukere med et stabilt sykdomsforløp.

Fastmonterte produkter egner seg spesielt til selvhjulpne brukere i 

et stabilt sykdomsforløp.

Produkter som kan justeres både sideveis og i høyden egner 

seg spesielt til rom med skiftende brukere eller der brukernes 

forutsetninger endres fortløpende. Som for eksempel på grunn av 

voksealder eller skiftende stadier ved sykdom.
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Helt enkelt 
– helt rent
Vi har designet PLUS-serien slik at både innstilling og betjening av produktene kan gjøres 

intuitivt, enkelt og uten bruk av verktøy. Serien er selvfølgelig også designet for god komfort. 

Produktene er behagelige å sitte på, gode å gripe tak i og enkle å betjene.

Baderommet skal være rent og hygienisk. Derfor er PLUS-serien også enkel å rengjøre. Vi 

har minimert antall riller, spor og hull for å eliminere så mange bakteriefeller som mulig. 

Resultatet er jevne overflater som samler mindre smuss og gir bedre betingelser for både 

hurtig og mer effektiv rengjøring. 
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Avrundede former og stramt design 

sikrer god og enkel rengjøring.

De nøye utvalgte materialene er 

robuste og tåler daglig rengjøring.

Glatte overflater og innkapslet mekanikk 

forhindrer smuss i å samle seg.
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 Aluminium er både 
formbart og lett, samtidig 
som det signalerer styrke 
og stabilitet. Materialet har 
en sterk overflate med et 
elegant utseende.

Hemmeligheten 
ligger i detaljene
Med PLUS-serien har vi gått i detaljer med helheten. Designet er gjennomtenkt 

og løpende testet for stabilitet og styrke. Den samme grundigheten gjelder i valg 

av materialer til alle våre løsninger. Vi har fokus på å skape hjelpemidler som er 

ukompliserte og intuitive å betjene og ikke minst fleksible i forhold til den enkelte 

brukers behov.

PLUS-serien gir stor frihet i innredningen og skaper sammenheng i baderommets 

funksjoner. Systemet har en høy grad av brukervennlighet basert på godt design, 

solide materialer og fremtidsrettet funksjonalitet.
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 Frontplaten på de 
loddrette og vannrette 
veggskinnene er harde og 
motstandsdyktige for trykk 
og slag.

 PUR-skum anvendes 
der det ønskes myke og 
varme overflater.

 Tokomponentplast 
gir en myk og sklisikker 
overflate på toalett- og 
armstøtter.
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Løft låsearmen, still inn servanten i ønsket høyde og slipp 

deretter låsearmen. Sørg samtidig for at låsearmen kommer på 

plass i hakket i vannrett posisjon.

Elektrisk: Knappen på enden av grepet trykkes lett opp eller ned 

når høyden på servanten skal justeres.

Gass: Man frigjør servantopphenget ved å trykke ned knappen 

på enden av grepet. Da bæres vekten av gassylinderen og 

servanten kan enkelt heves eller senkes til ønsket høyde. 

Servanten låses i ønsket posisjon ved å trykke knappen tilbake 

i nøytral posisjon.

Produktet kan fritt beveges frem og tilbake på skinnen når 

låsegrepet på siden av produktet åpnes. Når produktet er stilt 

inn til ønsket posisjon lukkes låsegrepet igjen. Da er produktet 

festet til skinnen og klart til bruk.

For å justere armstøttene oppover løftes de enkelt og greit opp 

til ønsket posisjon. Dersom de skal senkes må støttene først 

løftes helt opp til øverste posisjon og deretter senkes helt ned. 

Derfra kan armstøttene løftes til ønsket høyde.

Skal produktet heves er det enkelt å løfte opp til ønsket høyde. 

Skal høyden være lavere aktiveres låseknappen på siden av 

produktet, mens produktet kjøres ned til ønsket posisjon. Slipp 

knappen så er innstillingen låst.

Servantoppheng – elektrisk eller gassdrevet

Armstøtter på dusjseter

Vannrett innstilling

Servantoppheng – manuelt 

Toalettstøtter og manuelle dusjseter
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Ved hjelp av de vannrette og loddrette skinnene kan hvert enkelt produkt flyttes til ønsket 

høyde tilpasset hver enkelt bruker – uten bruk av verktøy. 

Vi har gjort PLUS-seriens justeringsgrep så intuitive at de enkelt kan betjenes av forskjellige 

brukere. Det betyr at fleksibiliteten kan utnyttes fullt ut av både brukere og pleiere. Det er 

enkelt å stille inn produktene – både vannrett og loddrett. 

Fleksibiliteten har vi med hele veien. Skulle det i en periode ikke være bruk for et eller flere 

av produktene i rommet, kan de enkelt løftes av skinnen og lagres en annen plass. Tanken 

bak det fleksible baderommet er at rommet bør tilpasses brukerne og ikke omvendt.

Fleksibilitet  
– enkelt og greit
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En verden av farger
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Veggskinner
- standardfarger

182 LYSEGRÅ 112 ANTRASITTGRÅ

PLUS-seriens fleksibilitet gjelder 

også fargevalget. Et bredt utvalg 

av både diskré og intense farger 

gjør det enkelt å finne den rette 

fargekombinasjonen, som 

tilfredsstiller brukernes behov for 

estetikk og orienteringspunkter.

Farger kan være med å gi badet et 

personlig og individuelt preg, og 

samtidig hjelpe brukeren med å 

orientere seg i forhold til badets 

funksjoner. Som i likhet med 

trafikken, kan fargene på badet gi 

støtte til bruker og fungere som 

effektive veivisere i hverdagen.

Spesielt for mange eldre og 

synshemmede er bruken av 

fargekontraster en viktig og 

uvurderlig hjelp i det daglige.

Toalettstøtter, dusj- og klappseter, såpeholder
- standardfarger

000 HVIT 112 ANTRASITTGRÅ

Toalettstøtter og dusjseter
- spesialfarger

026 ORANGE 035 RØD 108 MØRKEBLÅ

Håndgrep, dusjholder, stang til dusjforheng
- standardfarger                - spesialfarger

000 HVIT 112 ANTRASITTGRÅ 035 RØD 108 MØRKEBLÅ

Toalettseter, front- og ryggstøtter
- standardfarger                - spesialfarger

000 HVIT 112 ANTRASITTGRÅ 035 RØD

277 LIMEGRØNN

108 MØRKEBLÅ

NCS Fargekoder 
000 = S0502-Y
026 = S1080-Y60R
035 = S4050-R
108 = S8010-R70B
112 = S6500-N
182 = S3000-N
277 = S1075-G50Y

Produktenes overflater er laget av utlikt materiale. I noen tilfeller 
kan dette føre til en liten variasjon i fargetoner. 15



Grenseløse muligheter

 Enkelt og rengjøringsvennlig 
design uten skarpe kanter.
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Design og funksjon går hånd i hånd i veggskinnesystemet. 

Både ved håndvasken, toalettet og dusjhjørnet gir 

innstillingsmulighetene optimale arbeidsbetingelser for 

personalet. De kan for eksempel skyve produkter til side og på 

den måten få bedre plass, eller stille høyden på et produkt slik 

at det passer til den enkelte brukers behov for komfort og støtte. 

Også for brukere av mobile hjelpemidler er det mulig å 

manøvrere seg i baderommet, fordi arealet på gulvet kan 

utnyttes maksimalt ved å flytte på produkter.

 Vannrette veggskinner 
gjør innredningen fleksibel. 
Produktene kan skyves 
 sidelengs på skinnen slik 
at plasse ringen oppfyller 
krav til plassbehov og 
manøvrering.

 Ved å kombinere 
vannrette og loddrette 
skinner oppnås maksimal 
fleksibilitet – gunstig for 
både brukere og pleiere.
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Veggskinnen er ryggraden i den fleksible PLUS-serien. Den 

vannrette skinnen gjør det mulig å skyve produktene langs 

veggen, den loddrette å justere produktenes høyde. Kombineres 

de to typene skinner kan plassen i baderommet utnyttes 

optimalt til nytte for både bruker og pleier. I miljøer med 

skiftende brukere gjør skinnen det lett å tilpasse innredningen 

til den enkelte brukers spesifikke behov – uten bygningsmessige 

inngrep.

 Frontplaten skjuler 
monteringsbolter og 
eventuelle ledninger.

 Ved hjelp av skinnen blir 
vekten av hvert produkt 
fordelt jevnt utover hele 
skinnens lengde.

 Produktene kan låses 
fast til skinnen med 
enkle justerings- og 
låsefunksjoner. 
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S. 14-15 S. 50-51

FARGER
MÅL

MONTERING 
TILBEHØR

BELASTNING 
OG TEST

S. 75-78

Veggskinner

R9806yyy
R9809yyy
R9812yyy
R9815yyy
R9818yyy
R9821yyy
R9824yyy

Veggskinne, 600 mm
Veggskinne, 900 mm
Veggskinne, 1200 mm
Veggskinne, 1500 mm
Veggskinne, 1800 mm
Veggskinne, 2100 mm
Veggskinne, 2400 mm

Skinnen lagerføres i intervaller av 300 mm, men kan 
leveres i alle lengder på spesialordre. 

Vannrette veggskinner

Loddrett veggskinne

yyy = fargevalg til skinner
Materialer: Aluminium, kunststoff

R9864yyy
R9863yyy

Veggskinne til høyrehåndsbetjente, høyderegulerbare produkter, 400 mm
Veggskinne til venstrehåndsbetjente, høyderegulerbare produkter, 400 mm
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Sans for komfort

Mennesker med ulik størrelse og fysisk evne kan uten problem 

anvende det samme baderommet så sant at innredningen er 

fleksibel og enkel å tilpasse etter behov. En servant som kan 

stilles i høyden gir både stående og sittende brukere de beste 

betingelser, fordi man unngår å belaste kropp og holdning. 

Dette er en fordel i alle miljøer med skiftende brukere som for 

eksempel i pleiesektoren eller i familier bestående av både 

barn og voksne.

 En rullestolbruker vil 
kunne komme helt under 
servanten og senke den til 
en komfortabel høyde.
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 Servantopphenget 
monteres enten direkte 
på veggen eller på en 
vannrett veggskinne. 
Dette avhenger av hvilken 
modell man benytter.

 Med et elektrisk eller 
gassdrevet oppheng er 
det enkelt for en pleier 
eller bruker å stille inn 
servanten til ønsket 
høyde.

 En ergonomisk 
håndvask med flat bunn 
gir sittende brukere de 
beste betingelsene.
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Med et elektrisk eller gassdrevet oppheng er det enkelt for en 

pleier å stille inn servanten til ønsket høyde. Samtidig vil også 

mange selvhjulpne brukere uten problemer være i stand til å 

foreta de nødvendige justeringene på egenhånd. Et elektrisk 

eller gassdrevet oppheng tar høyde for alle behov og sikrer 

innredningens bæredyktighet mange år frem i tid.

 Betjeningsgrepet kan 
fungere som håndkleholder. 
Grepet kan plasseres på 
høyre eller venstre side av 
servanten.

 Opphenget gir mulighet 
for høyderegulering opp til 
300 mm.

 Elektrisk eller gassdrevet 
oppheng leveres med 
betjeningsgrep. Elektrisk 
drevet oppheng kan også 
leveres med fjernkontroll eller 
håndbetjening.
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S. 52-53

MÅL
MONTERING 
TILBEHØR

BELASTNING 
OG TEST

S. 75-78

Servantoppheng 
– elektrisk eller gassdrevet

Med opphenget montert i anbefalt høyde kan servanten 
høydereguleres 300 mm, fra 668 til 968 mm over gulv.

R4650 leveres som standard med gassylinder til servanter på 
16-22 kg. Kan også bestilles med gassylinder til servanter på hhv.  
8-12 kg og 12-16 kg.

For informasjon om installasjon av vann og elektrisitet se s. 72-74.

Høyderegulerbare servantoppheng

R4752 Elektrisk drevet oppheng med fjernkontroll
R4751 Elektrisk drevet oppheng med håndbetjening
R4750 Elektrisk drevet oppheng med betjeningsgrep
R4650 Gassdrevet oppheng med betjeningsgrep

Med den vannrette veggskinnen (medfølger ikke) montert i 
anbefalt høyde kan servanten høydereguleres 300 mm, fra 668 
til 968 mm over gulv.

R4680 leveres som standard med gassylinder til servanter på 
16-22 kg. Kan også bestilles med gassylinder til servanter på 
hhv. 8-12 kg og 12-16 kg.

For informasjon om installasjon av vann og elektrisitet se s. 72-74.

Høyderegulerbare servantoppheng for vannrett veggskinne

R4782 Elektrisk drevet oppheng med fjernkontroll
R4781 Elektrisk drevet oppheng med håndbetjening
R4780 Elektrisk drevet oppheng med betjeningsgrep
R4680 Gassdrevet oppheng med betjeningsgrep

Materialer: Aluminium, kunststoff
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Skal servantens høyde justeres sjeldent kan et manuelt 

regulerbart oppheng være den riktige løsningen. Dette kan 

for eksempel være et opplagt valg til baderom der servantens 

høyde kun skal endres i forbindelse med endringer i brukerens 

fysiske tilstand, eller ved en ny brukers ankomst.

 Opphenget gir mulighet 
for høyderegulering på opp 
til 240 mm.

 Avrundet og slankt 
design gjør rengjøringen 
lett og ukomplisert.

 Opphenget passer til de 
fleste typer servanter med 
boltmontering.
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S. 14-15 S. 52-53

FARGER
MÅL

MONTERING 
TILBEHØR

BELASTNING 
OG TEST

S. 75-78

Med opphenget montert i anbefalt høyde kan servanten høydereguleres 
240 mm, fra 728 til 968 mm over gulv.

Ved manuell høyderegulering må vekten av servanten og deler av braketten 
holdes oppe. Dersom det forventes regelmessig justering av høyde, 
anbefales det å benytte gassdrevet eller elekrisk drevet oppheng.

For informasjon om installasjon av vann se s. 72-73.

Høyderegulerbart servantoppheng

R4550yyy Manuelt regulerbart oppheng med betjeningsgrep

Servantoppheng 
– manuelt

Med den vannrette veggskinnen (medfølger ikke) montert i anbefalt 
høyde vil servantens høyde være 920 mm over gulv.

For informasjon om installasjon av vann se s. 72-73.

Servantoppheng for vannrett veggskinne

Høyderegulerbart servantoppheng for vannrett veggskinne

R4580yyy Manuelt regulerbart oppheng med betjeningsgrep

R4560yyy Manuelt regulerbart oppheng

yyy = fargevalg til skinner
Materialer: Aluminium, kunststoff 

For informasjon om installasjon av vann se s. 72-73.

Med den vannrette veggskinnen (medfølger ikke) montert i anbefalt høyde 
kan servanten høydereguleres 240 mm, fra 680 til 920 mm over gulv.

Ved manuell høyderegulering må vekten av servanten og deler av braketten 
holdes oppe. Dersom det forventes regelmessig justering av høyde, 
anbefales det å benytte gassdrevet eller elekrisk drevet oppheng.
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S. 52-53

MÅL
MONTERING 
TILBEHØR

R2020000 Servant med armaturhull og overløp
R2021000 Servant med armaturhull, uten overløp

MATRIX Small

Armatur til servanter

Servanter og armatur

Matrix Small er en smal servant med to integrerte håndgrep i front. Servanten er 
utformet med en flat bunn slik at det er plass til benene i underkant. I bakkant 
og på sidene av servanten er det en liten, oppbygd kant som forhindrer vann i å 
renne utenfor.

Armaturhull: Ø 36 mm

Det ringformede betjeningsgrepet er egnet til brukere med nedsatt 
funksjonsevne. Den lange, svingbare tuten gjør det enklere for sittende brukere 
å nå vannet. Tuten kan svinges til siden dersom den er i veien. Armaturet har 
automatisk skåldesperre og mengdebegrensning av vann.

VA-godkjent

RT622 Armatur med lang, svingbar tut

Materialer: Knust marmor med høyglanspolert, porefri overflate, porselen, forkrommet messing

R2052000 Servant med armaturhull og overløp
R2053000 Servant med armaturhull, uten overløp

MATRIX New Curve

Servantens innadgående og buede fremkant stabiliserer både stående og 
sittende brukere. For den sittende bruker gir servantens nedadgående sider 
en ergonomisk korrekt støtte til underarmene. De avrundede kantene er gode 
å gripe tak i og støtte seg til. Den flate bunnen gir plass til benene under 
servanten.

Armaturhull: Ø 36 mm

Berøringsfritt armatur til servanter

Det berøringsfrie armaturet er enkelt å montere fordi det er batteridrevet (6 Volt). 
Batteriet har en levetid på 4-5 år. Infrarød sensorteknologi gjør armaturet meget 
brukervennlig. Vanntemperaturen stilles inn på siden av armaturet.

VA-godkjent

RT631 Berøringsfritt armatur
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S. 54-55

MÅL
MONTERING 
TILBEHØR

Hyllemoduler til montering på servantoppheng

Hyllemoduler til fastmontering

Med en hyllemodul montert på vannrett veggskinne kan artikler til 
personlig hygiene flyttes dit man har bruk for dem, for eksempel ved 
dusjen eller servanten.

Hyllen monteres på opphenget og vil derfor følge servantens 
bevegelser opp og ned, samt sideveis.

Trådkurv RT765 (se s. 48) passer i hyllens håndkleholder. 
Kurven kan enkelt flyttes mellom for eksempel bad og 
soverom, dersom det skulle være behov for det.

Hyllemoduler til vannrett veggskinne

Hyllemoduler

RT476 600 mm søyle, 2 hyller, håndkleholder, 2 plastbakker
RT474 400 mm søyle, 1 hylle, håndkleholder, 1 plastbakk

RT481 600 mm søyle, 2 hyller, håndkleholder, 2 plastbakker
RT480 400 mm søyle, 1 hylle, håndkleholder, 1 plastbakk

RT491000 600 mm søyle, 2 hyller, håndkleholder, 2 plastbakker
RT490000 400 mm søyle, 1 hylle, håndkleholder, 1 plastbakk

Materialer: Aluminium, kunststofflaminat, rustfritt stål, kunststoff 
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Fokus på trygghet

 Toalettstøttenes ende 
gir god støtte når man 
setter eller reiser seg. 
Samtidig får man en klar 
indikasjon på hvor støtten 
slutter.

 Et stabilt toalettsete med 
solide styrebuffere i front 
som sikrer en trygg sideveis 
forflytning, for eksempel fra 
rullestol.
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Området rundt toalettet er en sentral 

del av baderommet og bør innredes 

med tanke på brukers behov. Det er 

viktig med god plass rundt toalettet slik 

at hjelpemidler, som for eksempel en 

rullestol, kan manøvreres rundt. I tillegg 

skal eventuelle pleiere unngå belastende 

arbeidsstillinger. Uansett om rommet er 

lite eller stort, gir det mening å innrede 

badet med vannrette veggskinner som 

gjør det mulig å justere avstanden mellom 

servant, toalett og toalettstøtter.

 Toalettstøttene kan 
leveres med dempefunksjon 
som gjør det mulig å heve 
og senke støtten i en rolig, 
glidende bevegelse.

 En sklisikker overflate 
som er behagelig å ta på 
sikrer et godt, fast grep.
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Stabil støtte i form av ergonomisk korrekt utformede 

toalettstøtter gir trygghet for den sittende bruker og letter 

samtidig daglige forflytninger fra og til hjelpemidler. En god 

toalettstøtte gir behagelig hvile til armene og optimal støtte 

når man skal reise og sette seg. PLUS-seriens toalettstøtter er 

utstyrt med et dreieledd som gjør dem oppfellbare mot veggen.

 Oppfellbare 
toalettstøtter gir god 
plass i rommet når de 
ikke er i bruk.

 Toalettstøtter montert 
på veggskinner gir stor 
fleksibilitet i forhold til den 
enkelte brukers behov for 
plass og støtte.
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S. 14-15 S. 56-57

FARGER
MÅL

MONTERING 
TILBEHØR

BELASTNING 
OG TEST

S. 75-78

Toalettstøtter

Toalettstøtter til fastmontering

Med veggbeslaget montert i anbefalt høyde vil toalettstøttens høyde være 
850 mm over gulv.

Høyderegulerbare toalettstøtter

Med den loddrette veggskinnen montert i anbefalt høyde kan toalettstøtten 
høydereguleres 240 mm, fra 645 til 885 mm over gulv. 

Toalettstøtte til vannrett veggskinne

Med den vannrette veggskinnen (medfølger ikke) montert i anbefalt høyde vil 
toalettstøttens høyde være 854 mm over gulv.

Høyderegulerbare toalettstøtter til vannrett veggskinne

Med den vannrette veggskinnen (medfølger ikke) montert i anbefalt høyde kan 
toalettstøtten høydereguleres 240 mm, fra 645 til 885 mm over gulv.

Toalettstøtter uten veggskinne er beregnet til ettermontering på PLUS loddrett 
veggskinne eller SELECT toalettheis med sideprofiler.

R3585yyyxxx 920 mm, høyrehåndsbetjent
R3575yyyxxx 920 mm, venstrehåndsbetjent
R3560yyyxxx 670 mm, høyrehåndsbetjent
RF585yyyxxx 920 mm, dempefunksjon, høyrehåndsbetjent
RF575yyyxxx 920 mm, dempefunksjon, venstrehåndsbetjent

R3285xxx 880 mm, høyrehåndsbetjent

R3185yyyxxx 880 mm, høyrehåndsbetjent
R3175yyyxxx 880 mm, venstrehåndsbetjent
R3160yyyxxx 630 mm, høyrehåndsbetjent
RF185yyyxxx 880 mm, dempefunksjon, høyrehåndsbetjent
RF175yyyxxx 880 mm, dempefunksjon, venstrehåndsbetjent

R3085xxx 850 mm
R3070xxx 700 mm
R3060xxx 600 mm
RF085xxx 850 mm, dempefunksjon
RF070xxx 700 mm, dempefunksjon

yyy = fargevalg til skinne
xxx = fargevalg til toalettstøtte
Materialer: Aluminium, kunststoff, tokomponentplast 

R3108xxx 850 mm, høyrehåndsbetjent, uten skinne
R3107xxx 850 mm, venstrehåndsbetjent, uten skinne
R3127xxx 730 mm, høyrehåndsbetjent, uten skinne
R3117xxx 730 mm, venstrehåndsbetjent, uten skinne
RF108xxx 850 mm, dempefunksjon, høyrehåndsbetjent, uten skinne
RF107xxx 850 mm, dempefunksjon, venstrehåndsbetjent, uten skinne
RF127xxx 730 mm, dempefunksjon, høyrehåndsbetjent, uten skinne
RF117xxx 730 mm, dempefunksjon, venstrehåndsbetjent, uten skinne
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S. 58-59

MÅL
MONTERING 
TILBEHØR

Toalettskåler

En 700 mm vegghengt toalettskål anbefales til baderom der det foretas 
forflytninger fra en rullestol. En lang toalettskål gir også bedre plass til 
pleierne. Ryggstøtte anbefales.

Et vegghengt toalett gir mulighet for montering i individuell høyde. 
Under toalettet er det plass til rullestolens fotstøtter og pleierens føtter.
Enklere rengjøring av gulv.

Gulvstående toalett

Vegghengt toalett

Sittehøyde uten toalettsete: 460 mm.

Leveres med dobbel skylling, innstilt til 3/6 liter.
Kan omstilles til 2/4 liter.

R2099000 Toalett, 700 mm, uten skyllekant
R2091000 Toalett, 540 mm

R2097000 Toalett, høy modell, S-lås

Materialer: Porselen
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S. 14-15

FARGER
Ryggstøtte

Anbefales til vegghengte toaletter der avstanden vegg-front = 700 mm.

Ryggstøtte til vannrett veggskinne

Til toalettskåler med høytsittende sisterne.

Ryggstøtte til fastmontering

Anbefales til vegghengte toaletter der avstanden vegg-front = 700 mm.

Høyderegulerbar ryggstøtte til vannrett veggskinne

R6530yyyxxx Ryggstøtte, 150 mm høyderegulerbar

R6520xxx Ryggstøtte

R6510xxx Ryggstøtte

yyy = fargevalg til skinne
xxx = fargevalg til ryggstøtte
Materialer: Aluminium, mykt PUR-skum med trekjerne 33



S. 14-15 S. 60-61

FARGER
MÅL

MONTERING 
TILBEHØR

Toalettseter

R27xxx Dania uten lokk, inkl. feste
R37xxx Dania med lokk, inkl. feste
R28000 Dania uten lokk, med åpen front, inkl. feste
R38000 Dania med lokk, med åpen front, inkl. feste

Stor, bred sitteflate og gode støtteflater. Spesielt egnet til ”store” 
voksne.

Leveres med institusjonsfeste D92.

Den kurvede skålformen støtter og stabiliserer bekkenregionen 
og er derfor egnet til barn (fra 6 års alderen) med for eksempel 
muskelsykdommer.

De forhøyede kantene er gode å holde fast i når man trenger å 
stabilisere balansen. Lokket er godt å sitte på. I oppfelt stilling gir det 
god støtte til ryggen.

Leveres med universalfeste B82. R26000 kan også leveres med 
institusjonsfeste D92.

Et anatomisk velformet sete som er egnet for de fleste. Sideveis 
forflytninger er enkle fordi setet er relativt flatt. Lokket er godt å sitte 
på. I oppfelt stilling gir det også god støtte til ryggen.

Dania fås også med åpen front. Noe som gjør det egnet til bidétsete 
med lett adgang for en hånddusj. Egner seg til sykehus fordi de fleste 
bekkener passer ned i skålen, mens hanken plasseres i den åpne 
fronten.

Leveres med institusjonsfeste D92. R27000 og R37000 kan også 
leveres med universalfeste B82.

R29000 Ergosit uten lokk, inkl. feste
R30000 Ergosit med lokk, inkl. feste

R26000 Colani uten lokk, inkl. feste
R36000 Colani med lokk, inkl. feste

xxx = fargevalg til toalettseter
Materialer: Herdet plast, kunststoff, rustfritt stål 
Maks. belastning: Seter: 250 kg. Forhøyede seter: 150 kg

Colani

Ergosit

Dania
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S. 62-63

FARGER
MÅL

MONTERING 
TILBEHØR

Forhøyede toalettseter

R22000 Dania uten lokk, med åpen front, inkl. feste
R32000 Dania med lokk og åpen front, inkl. feste
R24000 Dania uten lokk, inkl. feste
R34000 Dania med lokk, inkl. feste

Alle Dania 100 mm toalettseter leveres med sprutskjerm T9515.

Alle forhøyde toalettseter leveres med forhøyet institusjonsfeste med 
gjennomgående stang.

Toalettseter, 100 mm forhøyet

Dania 50/100 mm leveres med sprutskjerm T9515.

Alle forhøyde toalettseter leveres med forhøyet institusjonsfeste med 
gjennomgående stang.

Toalettsete, 50/100 mm skråstilt

R21000 Dania uten lokk, med åpen front, inkl. feste
R31000 Dania med lokk og åpen front, inkl. feste
R23000 Dania uten lokk, inkl. feste
R33000 Dania med lokk, inkl. feste
R43000 Dania med lokk og sprutskjerm, inkl. feste
R19000 Ergosit uten lokk, inkl. feste
R20000 Ergosit med lokk, inkl. feste

Dania R43000 leveres med sprutskjerm.
Til andre Dania-seter kan sprutskjerm T9516 bestilles separat.

Alle forhøyde toalettseter leveres med forhøyet institusjonsfeste med 
gjennomgående stang.

Toalettseter, 50 mm forhøyet

R35000 Dania skråstilt toalettsete med lokk, inkl. feste
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Drømmen om velvære

Det er fint og avslappende å ta 

en dusj – spesielt hvis man sitter 

behagelig og føler seg trygg. For den 

sittende bruker henger komforten 

på badet sammen med gode og 

fleksible hjelpemidler, som for 

eksempel et høyderegulerbart 

dusjsete og et flyttbart dusjarmatur. 

Med dusjarmatur, hyller og dusjsete 

plassert på en vannrett skinne 

tilrettelegger man for optimale 

forhold både til selvhjulpne og 

ikke-selvhjulpne brukere.
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 En hånddusj skal være 
lett å håndtere – også 
for hender med nedsatt 
funksjon.

 Dusjstangen kan 
integreres i et sterkt og 
stabilt håndgrepssystem 
som gir støtte og gjør 
brukere mer selvhjulpne.

 Dusjsetet kan enkelt 
flyttes dersom en stående 
bruker skal bruke badet. 
Det er oppfellbart, slik at 
det tar liten plass og gir 
ekstra gulvplass når det 
ikke er i bruk.
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Med sine mange kombineringsmuligheter er dusjsetet et 

godt eksempel på fleksibiliteten i Pressalit Cares PLUS-

serie. Setet kan stilles inn slik at det passer nøyaktig til hver 

enkelt brukers situasjon. Med flott design, utført med myke 

og sklisikre materialer, utstråler dusjsetet høy kvalitet og 

sitte komfort.

 Med elektrisk 
betjening er det mulig for 
pleieren å stille inn setet 
til en god arbeidshøyde, 
mens brukeren sitter på 
setet. 

 Sete, rygg- og 
armstøtter justeres 
samtidig via et enkelt 
og sikkert klikksystem. 
Armstøtter kan også 
høydereguleres uavhengig 
av sete og ryggstøtte.

 Setet er produsert i 
et mykt og sklisikkert 
materiale som sikrer god 
sittekomfort og aldri føles 
kaldt mot huden.

 Setet kan leveres  
i en variant med hull for 
enklere intimhygiene.
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S. 14-15 S. 64-65

FARGER
MÅL

MONTERING 
TILBEHØR

BELASTNING 
OG TEST

S. 75-78

Med den vannrette veggskinnen (medfølger ikke) montert i anbefalt høyde kan 
dusjsetet høydereguleres som følger: Elektrisk: 500 mm, 200-700 mm over gulv. 
Manuelt uten armstøtter: 380 mm, 350-730 mm over gulv. Manuelt med armstøtter: 
195 mm, 350-545 mm over gulv.

For informasjon om elektrisk installasjon se s. 74.

For informasjon om elektrisk installasjon se s. 74.

Høyderegulerbare dusjseter til vannrett veggskinne

R7408xxx Dusjsete

Med den loddrette veggskinnen montert i anbefalt høyde kan dusjsetet 
høydereguleres som følger: Elektrisk: 500 mm, 200-700 mm over gulv. Manuelt 
uten armstøtter: 380 mm, 355-735 mm over gulv. Manuelt med armstøtter: 195 mm, 
355-550 mm over gulv.

Ved montering i anbefalt høyde vil dusjsetets høyde være 400 mm over 
gulv. 

Høyderegulerbare dusjseter

Dusjsete til fastmontering

R7480xxx Elektrisk drevet dusjsete med rygg- og armstøtter og håndbetjening
R7481xxx Elektrisk drevet dusjsete med hull, rygg- og armstøtter og håndbetjening
R7450yyyxxx Manuelt regulerbart dusjsete med rygg- og armstøtter
R7451yyyxxx Manuelt regulerbart dusjsete med hull, rygg- og armstøtter 
R7440yyyxxx Manuelt regulerbart dusjsete med ryggstøtte
R7441yyyxxx Manuelt regulerbart dusjsete med hull og ryggstøtte 

R7470xxx Elektrisk drevet dusjsete med rygg- og armstøtter og håndbetjening
R7471xxx Elektrisk drevet dusjsete med hull, rygg- og armstøtter og håndbetjening
R7430yyyxxx Manuelt regulerbart dusjsete med rygg- og armstøtter
R7431yyyxxx Manuelt regulerbart dusjsete med hull, rygg- og armstøtter 
R7420yyyxxx Manuelt regulerbart dusjsete med ryggstøtte
R7421yyyxxx Manuelt regulerbart dusjsete med hull og ryggstøtte

yyy = fargevalg til skinne
xxx = fargevalg til dusjsete, rygg- og armstøtter 
Materialer: Aluminium, mykt PUR-skum med trekjerne, kunststoff, tokomponentplast 

Dusjsete 450

Med den loddrette veggskinnen montert i anbefalt høyde kan dusjsetet 
høydereguleres med 240 mm, 380-620 mm over gulv.

Høyderegulerbare dusjseter

R7410yyyxxx Manuelt regulerbart dusjsete
R7411yyyxxx Manuelt regulerbart dusjsete med hull

39



 Sete, rygg- og 
armstøtter justeres 
samtidig via et enkelt 
og sikkert klikksystem. 
Armstøtter kan også 
høydereguleres uavhengig 
av sete og ryggstøtte.

Dusjsete som passer til barn og små voksne utført i myke og 

varme materialer som gjør det å dusje til en god opplevelse. 

Innstillingen av høyden på den regulerbare modellen 

gjøres manuelt. Både sete og armstøtter er oppfellbare.

 Setet kan høydereguleres 
opp til 250 mm.
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S. 14-15 S. 66-67

FARGER
MÅL

MONTERING 
TILBEHØR

BELASTNING 
OG TEST

S. 75-78

R7310xxx Dusjsete
R6310xxx Ryggstøtte 300 mm

Ved montering i anbefalt høyde vil dusjsetets høyde være 400 mm over 
gulv.

Med den loddrette veggskinnen montert i anbefalt høyde kan dusjsetet 
høydereguleres 250 mm, fra 305 til 555 mm over gulv.

Dusjsete til fastmontering

Høyderegulerbart dusjsete

Med den vannrette veggskinnen (medfølger ikke) montert i anbefalt høyde 
kan dusjsetet høydereguleres 250 mm, fra 305 til 555 mm over gulv.

Høyderegulerbart dusjsete til vannrett veggskinne

R7330yyyxxx Manuelt regulerbart dusjsete med rygg- og armstøtter

R7320yyyxxx Manuelt regulerbart dusjsete med rygg- og armstøtter

yyy = fargevalg til skinne
xxx = fargevalg til dusjsete, rygg- og armstøtter
Materialer: Aluminium, mykt PUR-skum med trekjerne, kunststoff, tokomponentplast 

Dusjsete 310
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Materialer: Aluminium, kunststoff

Tilbehør til dusj

Armaturholder til montering på vannrett veggskinne

Dusjarmatur

Hånddusj

1200 mm vannslanger medfølger. Holderen til hånddusjen kan monteres på 
høyre eller venstre side etter behov. 

Armaturholderen passer til alle blandingsbatterier som overholder 
alminnelig VVS-standard.

Den flyttbare armaturholderen gir mulighet for individuell plassering 
av hånddusj og armatur. Utenfor dusjområdet kan enheten brukes ved 
håndvasken i forbindelse med hårvask, ved toalettet som bidétfunksjon eller 
ved en stellebenk. 

Betjeningsvennlige grep i kontrastfarger som er enkle å se.

De ekstra lange grepene på RT641 er i kontrastfarge.

En skoldingssikring hindrer vanntemperatur over 38°.

Armaturet er varmeisolert.

Kan monteres på armaturholder RT760.

VA-godkjent

Grepets buede form, samt vektbalansen mellom dusjhode og grep, gjør 
at dusjen er velegnet for hender med nedsatt funksjon.

Strålejustering med tapp gjør det enkelt å skifte stråletype.

Slangens lengde på 2000 mm gir stor rekkevidde, og har en anti-tvinn 
funksjon som hindrer slangen i å krølle seg.

VA-godkjent

RT760 Armaturholder

RT640 Dusjarmatur med termostat
RT641 Dusjarmatur med termostat og ekstra lange grep

RT612 Hånddusj, én stråletype
RT613 Hånddusj, 3 stråletyper (standard, myk, massasje)
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S. 14-15

FARGER

Inkluderer 2x12 ringer til å henge dusjforhenget i, samt 
takoppheng 600 mm (kan kuttes til ønsket lengde). 

Stang til dusjforheng

Svingbar stang til dusjforheng

Anvendes i rom der det benyttes takheis. De 2 svingbare 
stengene kan dreies 90° til begge sider slik at en takheis kan 
passere.

Kan også brukes som romdeler.

Inkluderer 2x12 ringer til å henge dusjforhenget i.

RT212xxx Stang til dusjforheng, 1200 x 1200 mm

RT225  Svingbar stang til dusjforheng, 1500 x 1500 mm

xxx = fargevalg til dusjholder og stang til dusjforheng
Materialer: Pulverlakkert aluminium, anodisert aluminium, kunststoff

Dusjholderens utforming og låsesystem gjør det enkelt å 
stille dusjen i riktig høyde – også for svake hender.

Et enkelt klikk-system gjør at hånddusjens – og dermed 
strålens – vinkel kan stilles etter ønske.

Ved å montere dusjholderen på et loddrett håndgrep egner 
den seg til både sittende og stående brukere, og man kan 
samtidig dra nytte av støtten fra håndgrepet.

For håndgrep se s. 46.

Dusjholder

RT600xxx Dusjholder til loddrett grep
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Sikker funksjonalitet

Et baderom skal ofte tilfredsstille brukere 

med vidt forskjellige behov og samtidig leve 

opp til mange overordnede krav i forhold til 

arbeidsmiljø og økonomiske rammer. Med 

Pressalit Cares PLUS-serie er de fleste av 

disse utfordringene allerede løst, også der 

baderommene er små.

I tillegg til skinnesystemet tilbyr Pressalit 

Care et bredt utvalg av funksjonelt tilbehør 

designet for å gi økt sikkerhet og komfort. 

Produktene kan kombineres på utallige 

måter og fyller innredningens krav til 

funksjonelle og fleksible baderom.

 Med en papirholder 
montert på toalettstøtten 
er toalettpapiret alltid innen 
rekkevidde.
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 En stabil håndgrepsløsning 
med mange muligheter øker 
fleksibiliteten og kan lette veien 
til økt selvhjulpenhet.

 Kurver til å henge på 
vannrette veggskinner er 
ideelle til oppbevaring av 
toalettartikler som håndklær 
eller såper.
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BELASTNING 
OG TEST

S. 75-78

Håndgrep

RT100xxx 300 mm
RT101xxx 450 mm
RT102xxx 600 mm
RT103xxx 800 mm
RT104xxx 1000 mm

xxx = fargevalg til håndgrep
Materialer: Pulverlakkert aluminium, kunststoff 

I dusjen kan man med fordel montere 
en dusjholder RT600 på de loddrette 
håndgrepene, se s. 43.

Håndgrep/dusjstang

Håndgrep

Håndgrepshjørne

RT124xxx Høyre/venstre vendbar, 762 x 475 mm 
RT126xxx Høyre/venstre vendbar, 762 x 762 mm
RT128xxx Høyre/venstre vendbar, 762 x 1200 mm
RT136xxx Høyre/venstre, 762 x 762 x 1090 mm
RT138xxx Høyre/venstre, 762 x 1200 x 1090 mm

Vinkelhåndgrep

RT110xxx 135°, 450 x 450 mm 
RT114xxx 90°, høyre, 400 x 475 mm
RT115xxx 90°, venstre, 400 x 475 mm
RT118xxx 90°, høyre, 400 x 900 mm
RT119xxx 90°, venstre, 400 x 900 mm

RT144xxx 1000 x 1090 mm

46



S. 14-15 S. 68-69

FARGER
MÅL

MONTERING 
TILBEHØR

Inklusive dekk-kopp.

Rørstykke

RT320xxx 321 mm
RT321xxx 608 mm
RT322xxx 746 mm
RT323xxx 1046 mm

Rørstykke

RT300xxx 300 mm
RT303xxx 1200 mm
RT307xxx 2400 mm

Rørstykke med stropp
Vinkelrørstykke med loddrett vinkel

RT330xxx 365 mm
RT331xxx 652 mm
RT332xxx 790 mm
RT333xxx 1090 mm

RT340xxx Høyre 400 x 154 mm
RT341xxx Venstre 400 x 154 mm

Inklusive dekk-kopp.
Inklusive dekk-kopp.

Vinkelrørstykke med vannrett vinkel

Vinkel 90˚

Fittings

RT360xxx Konsoll med stropp
RT361xxx Konsoll med stropp og samleenhet
RT362xxx Endestykke med stropp
RT363xxx Konsoll

Inklusive dekk-kopp.

RT350xxx 154 x 154 mm

RT345xxx 762 x 154 mm

Produktene på denne siden har en maks belastning på 150 kg ved en spennvidde på opp til 1200 mm, og omfattes ikke av maksimal belastningstest jf. s. 75-78.
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Såpeholder til håndgrep

RT190xxx Såpeholder

S. 14-15

FARGER
Tilbehør til baderommet

Speil

Oppheng til skap

RT770 Oppheng til skap

Trådkurver til vannrett skinne

RT765 passer i hyllemodulens håndkleholder, se s. 27.

RT764 Trådkurv til avfall, 297 x 222 x 344 mm
RT765 Universal kurv, 326 x 116 x 136 mm
RT766 Trådkurv til kluter, 212 x 212 x 174 mm
RT767 Trådkurv til avfall, 402 x 212 x 174 mm
RT769 Universal hylle, 430 x 148 x 136 mm

RT924 Speil 1000 x 600 mm, inklusive 4 speilholdere

xxx = fargevalg til såpeholder
Materialer: Rilsan-belagt og pulverlakkert stål, kunststoff, aluminium

RT945 Toalettpapirholder
RT946 Reservepapirholder
RT947 Toalettbørste til veggmontering

Holdere og toalettbørste

RT951 Knagger, 2stk.
RT952 Knagger, curve, 2 stk.
RT953 Knagg, stor, 1 stk.

Knagger
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FARGER
MÅL

MONTERING 
TILBEHØR

BELASTNING 
OG TEST

S. 75-78

Klappseter

R5520yyyxxx Klappsete

RT770 Oppheng til skap
Klappsete til fastmontering

Høyderegulerbart klappsete

Ved montering i anbefalt høyde vil klappsetets høyde være 440 mm 
over gulv.

Klappsetet er ideelt der det er behov for en ekstra sitteplass, samt i rom 
med minimal plass. Dette kan typisk forekomme i rom der det ofte er 
behov for hvile – for eksempel på kjøkkenet, i heisen, korridoren eller til 
av- og påkledning på badet.

Anbefaling: Bør kun benyttes til brukere som i stor grad er selvhjulpne.

Med den loddrette veggskinnen montert i anbefalt høyde kan klappsetet 
høydereguleres 240 mm, fra 365 til 605 mm over gulv.

Klappsetet er ideelt der det er behov for en ekstra sitteplass, samt i rom 
med minimal plass. Dette kan typisk forekomme i rom der det ofte er 
behov for hvile – for eksempel på kjøkkenet, i heisen, korridoren eller til 
av- og påkledning på badet.

Anbefaling: Bør kun benyttes til brukere som i stor grad er selvhjulpne.

R5510xxx Klappsete

yyy = fargevalg til skinne
xxx = fargevalg til klappsete
Materialer: Aluminium, herdet plast, kunststoff

RT945 Toalettpapirholder
RT946 Reservepapirholder
RT947 Toalettbørste til veggmontering
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128
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A
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25

50

16

33

128

16

Veggskinner
– mål, montering og tilbehør

Loddrette veggskinner

Vannrette veggskinner Montering – vannrett skinne Montering – loddrett skinne

Monteres med 2 skruer pr. løpende 100 mm. 
Avstand til hjørner: 100 mm
 
Avstanden sikrer at frontplaten kan gli på plass 
uten problemer. 

Den anbefalte avstanden fra gulv til øverste skrue 
er 818 mm. 

NB: Monteringssett medfølger ikke, men kan 
bestilles separat.

De loddrette skinnene monteres i forskjellige 
høyder avhengig av produkt: 

Høydemål A er avstanden fra gulv til øverste hull. 
Lengde B er skinnens lengde.

NB: Monteringssett medfølger ikke, men kan 
bestilles separat.

Montering av veggskinnerMål veggskinner

Se s. 19.

R9806
R9809
R9812
R9815
R9818
R9821
R9824

R9864
R9863

50



Tilbehør

Se monteringsveiledninger på www.pressalitcare.com

Produktstopper

RT761
Til vannrett skinne.

Tetningsskiver

LA8817
10 stk. myke tetningsskiver til tetning rundt 
monteringsskruer.

Monteringssett

V8501 
6 stk.
V8502
10 stk.

Skruer M8 x 70 med skiver SX10.
Maks behov: 20 stk. pr. meter.

Tetningslister

V8530
3000 mm lang. Til tetning mellom vannrett 
skinne og vegg.
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424
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416

820
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min.50
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max.470 20
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416

820

210
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300

618235

A

31

394

618
A 235

236

154

31

400

825

65

35

80

100

156

618

234

73

Montering av servantoppheng - elektrisk og gassMål servantoppheng - elektrisk og gass

Servantoppheng – elektrisk, gass og manuelt
– mål, montering og tilbehør

Høyderegulerbare

Høyde- og sideveis regulerbare

Høyderegulerbart

Høyde- og sideveis regulerbart

Montering av servantoppheng - manuelt Mål servantoppheng - manuelt

Montering – loddrett skinne

Montering av servant – boltoppheng

Monteringssett bestilles separat, se s. 51.

Boltavstand: Min. 50 mm – maks. 470 mm.

Boltavstand: Min. 50 mm – maks. 470 mm.

Montering elektrisk Montering gass

Monteringssett til tre/betong medfølger. Monteringssett til tre/betong medfølger.

Montering av servant – boltoppheng

A-mål elektrisk: 658 mm
A-mål gass: 536 mm

A-mål elektrisk: 658 mm
A-mål gass: 536 mm

Se s. 25.

Se s. 23.

R4782
R4781
R4780
R4680

R4752
R4751
R4750
R4650

R4550

R4580

Sideveis regulerbart

R4560
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Tilbehør

Vannlås

R2076

Hyllemodul

RT481
RT480
Monteres på servantoppheng. Følger  
servanten innstilling loddrett og vannrett.

Vann- og avløpssystem

R2061 
R2064 
R2065 
Fleksibelt. Nødvendig ved alle 
servantoppheng. 

Armatur

RT622
Lang, svingbar tut

MATRIX New Curve servant

R2052
Servant med overløp
R2053
Servant uten overløp

Vakuumventil

R2059

MATRIX Small servant

R2020 
Servant med håndgrep og overløp
R2021
Servant med håndgrep uten overløp

Armatur

RT631
Berøringsfritt

Se s. 26. Se s. 26. Se s. 26. Se s. 26.

Se s. 27. Se s. 72.

Knagger

RT951
Knagger, 2 stk.
RT952
Knagger, curved, 2 stk.

Knagg

RT953
Knagg, stor, 1 stk.

Se s. 48. Se s. 48.
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400
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400

600

500

152

154

152

38

400

Ø 33

152 38

500

600

400
38

154

400

¯ 33

152
38

500

600

400
38

154

Hyllemoduler

Sideveis regulerbare

Til montering på servantoppheng

Fastmonterte

– mål, montering og tilbehør

Montering på oppheng Montering på vegg

Kan monteres på begge sider av opphenget. Monteringssett til tre/betong medfølger.

Montering av hyllemodulMål hyllemodul

Se s. 27.

RT474
RT476

RT480
RT481

RT490
RT491
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AB

C

Tilbehør

Se monteringsveiledninger på www.pressalitcare.com

Universal kurv

RT765
Kan plasseres i håndkleholderen eller 
direkte på veggskinnen.

Plastbakk

RT440000 
Til hylle, håndkle holder og universalhylle.

A: 180 mm
B: 130 mm
C: 36 mm

Se s. 48.
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400

825

65

35

80

100

156 210

100

145

70

875

705 (GB)
825 (DK)

600

100

168

210

128630

150

424

104

880

175

128

920

150

424

I oppfelt stilling: 250 mm

I oppfelt stilling: 210 mm

I oppfelt stilling: 215 mm

I oppfelt stilling: 186 mm

Høyde- og sideveis regulerbare

Sideveis regulerbar

Høyderegulerbare

Fastmonterte

Montering – veggskinne Montering – fastmontert

Monteringssett bestilles separat, se s. 51. Monteringssett til tre/betong medfølger.

– mål, montering og tilbehør
Toalettstøtter

Montering av toalettstøtterMål toalettstøtter

Se s. 31.

R3560
R3575
R3585
RF575
RF585

R3285

R3160
R3175
R3185
RF175
RF185

R3107
R3108
R3117
R3127
RF107
RF108
RF117
RF127

R3060
R3070
R3085
RF060
RF070
RF085
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Tilbehør

Dusjforheng

R9311000
Til 850 mm PLUS toalettstøtte til bruk 
som armstøtte til dusjsete. Monteres 
direkte under støtten. 830 x 1000 mm.

Ryggstøtte 
- fastmontert

R6510
Til toalettskåler med høytsittende sisterne.  

Skylleknapper

R9342
Fungerer sammen med utvalgte  
Geberit innbyggingssisterner.

Front- og ryggstøtte til 
dusjsete og toalettstøtter

RT835 
Til toalettstøtter 
RT873 
Til dusjsete 310 og toalettstøtter 
RT874 
Til dusjsete 450 og toalettstøtter 

Benyttes foran eller bak brukeren for å 
stabilisere og korrigere kroppsbalansen.

Papirholder

R9321
Til montering under toalettstøtten.

Gulvsøyle

R9430
Til fastmonterte støtter
R9431 
Til 240 mm høyderegulerbare støtter

Anvendes ved frittstående toaletter, eller 
der det ikke er mulig å montere støtten 
på veggen.

Høyderegulerbar ryggstøtte  
- vannrett veggskinne

R6530 
Anbefales ved vegghengte toaletter der 
avstanden vegg-front = 700 mm. 

Ryggstøtte
- vannrett veggskinne

R6520
Anbefales ved vegghengte toaletter der 
avstanden vegg-front = 700 mm. 

Se s. 15 for fargevalg.

Se s. 33. Se s. 33. Se s. 33.
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355

550
155

170

375

Ø 102

360

700
180

165
345

Ø102

650

900

460

155
345

75 Ø102

400**

Ø 55

Ø 102 

220**

320**

180

455* 355**

275*

375*
410*

45

180

220

320
355400

Ø 55

Ø 102

75 mm

125*-225**

700*-800**

Toalettskåler
– mål, montering og tilbehør

Gulvstående toalett

Vegghengt toalett

* Standard avstand / ** Anbefalt i bl.a. DK

Montering av toalettskålerMål toalettskåler

Se s. 32.

R2099

R2091

R2097

Montering vegghengt toalett R2099

Montering vegghengt toalett R2091

Montering gulvstående toalett R2097
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Tilbehør

Toalettstøtter

R3585
For maksimal støtte.

Høyderegulerbar ryggstøtte  
- vannrett veggskinne

R6530
Anbefales ved vegghengte toaletter der 
avstanden vegg-front = 700 mm.

Papirholder

R9321
Til montering under toalettstøtten.

Tilbehør til baderommet

RT945
Toalettpapirholder
RT946
Reservepapirholder
RT947
Toalettbørste

Toalettseter

R26 R36
R27 R37
R28 R38

Se s. 48.

Se s. 34-35. Se s. 31. Se s. 33.
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min. 400 mm
max. 440 mm

min. 420 mm
max. 460 mm

370

405
- 450  290

75

120-170

222

432

425
- 465  300

135 -180

205

380

415
- 450  285

120-170

195

Toalettseter
– mål, montering og tilbehør

Montering – styrebuffer

Montering – feste, A-posisjon

Mål toalettseter Montering av toalettseter

Montering – feste, B-posisjonDania

Ergosit

Colani

Sikrer trygg sideveis forflytning for eksempel fra 
rullestol.

Se s. 34.

R27
R37
R28
R38

R29
R30

R26
R36
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Tilbehør

Universalfeste

B82
Standardfeste til Dania og Colani. Rustfritt 
stål.

Institusjonsfeste

D92
Feste med gjennomgående stang. 
Monteres der det ønskes økt stabilitet i 
bakkant. Anbefales til Dania og Colani. 
Rustfritt stål.
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min. 400 mm
max. 440 mm

min. 420 mm
max. 460 mm

82
50

min. 90
max. 165

132 100

15

min. 90
max. 165

132

50

min. 90
max. 165

Forhøyede toalettseter
– mål, montering og tilbehør

Toalettseter, 50 mm forhøyet

Toalettseter, 100 mm forhøyet

Toalettsete, 50/100 mm skråstilt

Montering – styrebuffer

Montering – feste, A-posisjon Montering – feste, B-posisjon

Mål forhøyede toalettseter Montering av forhøyede toalettseter

Sikrer trygg sideveis forflytning for eksempel fra 
rullestol.

Se s. 35.

R19
R20
R21
R23
R31
R33
R43

R22
R24
R32
R34

R35
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Tilbehør

Sprutskjerm, 50 mm

T9516
Materiale transparent kunststoff. Enkelt 
å ta av ved for eksempel rengjøring og 
utskiftning.

Sprutskjerm, 100 mm

T9515
Materiale transparent kunststoff. Enkelt 
å ta av ved for eksempel rengjøring og 
utskiftning.
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635

65

35

80

100

156

600

35

80

165

65

825

126

165

135

135
210

825

416

147

B

450

A
300

550

437

485

140

128

240
95

200

B

450

A

437

208

385

604

437450

424

Dusjsete 450
– mål, montering og tilbehør

Montering – manuell høyderegulering

I oppfelt stilling: 219 mm

I oppfelt stilling:
Manuelt: 219 mm
Elektrisk: 311 mm

I oppfelt stilling:
Manuelt: 261 mm
Elektrisk: 353 mm

A-mål:
Manuelt: 650 mm
Elektrisk: 744 mm

B-mål:
Manuelt: 624 mm
Elektrisk: 855 mm

Høyderegulerbare

Høyderegulerbare

Høyde- og sideveis regulerbare

Montering av dusjsete 450Mål dusjsete 450

Montering – elektrisk høyderegulering

Montering – manuell høyderegulering

Monteringssett bestilles separat, se s. 51.

Monteringssett bestilles separat, se s. 51.Monteringssett til tre/betong medfølger.

B-mål:
Manuelt: 624 mm
Elektrisk: 855 mm

A-mål:
Manuelt: 606 mm
Elektrisk: 700 mm

Se s. 39.

578

437
450

I oppfelt stilling: 190 mm

Fastmontert

R7408

210

100

145

70

492

Montering – fastmontering

Monteringssett til tre/betong medfølger.

R7408

R7470
R7471
R7430
R7431
R7420
R7421

R7480
R7481
R7450
R7451
R7440
R7441

R7410
R7411

R7470, R7471 R7420, R7421, R7430, R7431

R7410, R7411
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Tilbehør

Håndgrep

RT144
Håndgrep til dusj. Kan brukes sammen 
med dusjholder RT600.

Håndgrep

RT104
1000 mm.

Toalettstøtte

R3585
For maksimal støtte ved dusjsetet. 
Ved frontal forflytning anbefales 2 
toalettstøtter i stedet for armstøtte på 
dusjsetet.

Svingbar stang til dusjforheng  
1500 x 1500 mm

RT225
Anvendes i rom der det benyttes takheis.

De 2 svingbare stengene kan dreies 90° til 
begge sider, slik at en takheis kan passere.

Kan også benyttes som romdeler.

Inklusive 2x12 ringer til å henge 
dusjforhenget i.

Dusjarmatur

RT640
RT641

Håndgrepshjørne

RT136
Håndgrepshjørne til dusj. Kan brukes 
sammen med dusjholder RT600.

Front- og ryggstøtte

RT874
For optimal sittestilling.

Hånddusjer

RT612
RT613

Armaturholder

RT760

Stang til dusjforheng 
1200 x 1200 mm

RT212
Inklusive 2x12 ringer til å henge 
dusjforhenget i og takoppheng 600 mm.

Dusjforheng

RT202000 
Str. 1500 x 2000 mm, 2 stk.
RT205000 
Str. 1800 x 2000 mm, 2 stk.

Dusjholder

RT600
Dusjholder til loddrette grep.

Dusjforheng

R9311000
Til 850 mm PLUS toalettstøtte til bruk 
som armstøtte til dusjsete. Monteres 
direkte under støtten. 830 x 1000 mm.

Hyllemodul

RT474
RT476

Se s. 42. Se s. 42.

Se s. 42.

Se s. 43. Se s. 46. Se s. 46.

Se s. 27.

Se s. 46.

Se s. 15 for fargevalg. Se s. 31.

Se s. 43.

Se s. 43.

Såpeholder

RT190
Såpeholder til vannrette grep.

Se s. 48.
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600

35

80

165

65

825

126

165

210

100

145

70

492

495 

310 365

460

523180
128

624

340

452

310 365

460

480
140

128

624

340

293

186

108

440

365
310

210

I oppfelt stilling: 216 mm

I oppfelt stilling: 173 mm

I oppfelt stilling: 145 mm

Høyderegulerbart

Høyde- og sideveis regulerbart

Fastmontert

Montering av dusjsete 310Mål dusjsete 310

Montering – loddrett skinne Montering – fastmontert

Monteringssett bestilles separat, se s. 51. Monteringssett til tre/betong medfølger.

Dusjsete 310
– mål, montering og tilbehør

Se s. 41.

R7320

R6310

R7310

R7330
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Håndgrep

RT144
Håndgrep til dusj. Kan brukes sammen 
med dusjholder RT600.

Håndgrep

RT104
1000 mm.

Dusjarmatur

RT640
RT641

Håndgrepshjørne

RT136
Til dusj

Front- og ryggstøtte

RT873
For optimal sittestilling.

Hånddusjer

RT612
RT613

Armaturholder

RT760

Dusjforheng

RT202000 
Str. 1500 x 2000 mm, 2 stk.
RT205000 
Str. 1800 x 2000 mm, 2 stk.

Dusjforheng

R9311000
Til 850 mm toalettstøtte. Monteres 
direkte under støtten. 830 x 1000 mm.

Hyllemodul

RT474
RT476

Se s. 46.

Se s. 27. Se s. 15 for fargevalg.

Se monteringsveiledninger på www.pressalitcare.com

Tilbehør

Se s. 42. Se s. 42.

Se s. 42.

Se s. 46. Se s. 46.

Toalettstøtte

R3585
For maksimal støtte ved dusjsetet. 
Ved frontal forflytning anbefales 2 
toalettstøtter i stedet for armstøtte på 
dusjsetet.

Se s. 31.

Svingbar stang til dusjforheng  
1500 x 1500 mm

RT225
Anvendes i rom der det benyttes takheis.

De 2 svingbare stengene kan dreies 90° til 
begge sider, slik at en takheis kan passere.

Kan også benyttes som romdeler.

Inklusive 2x12 ringer til å henge 
dusjforhenget i.

Stang til dusjforheng 
1200 x 1200 mm

RT212
Inklusive 2x12 ringer til å henge 
dusjforhenget i og takoppheng 600 mm.

Se s. 43.

Se s. 43.

Dusjholder

RT600
Dusjholder til loddrette grep.

Se s. 43.

Såpeholder

RT190
Såpeholder til vannrette grep.

Se s. 48.
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A
C B

B

A

1000

1090

A

B

135
°

450

450

A

B

154
154

400

154

762

154

Fittings

Vinkel 90˚

Håndgrep

Inklusive dekk-kopp.

Vinkelrørstykke med loddrett vinkel

Inklusive dekk-kopp.

Vinkelrørstykke med vannrett vinkel

Håndgrep/dusjstang

Mål håndgrep og fittings

Håndgrepshjørne

RørstykkeRørstykke

Inklusive dekk-kopp.

Rørstykke med stropp

Inklusive dekk-kopp.

Håndgrep
– mål, montering og tilbehør

Vinkelhåndgrep

RT340: Høyre
RT341: Venstre

Se s. 46-47.

RT100: 300 mm
RT101: 450 mm
RT102: 600 mm
RT103: 800 mm
RT104: 1000 mm

RT136: A: 762, B: 762, C: 1090
RT138: A: 762, B: 1200, C: 1090

RT124: A: 762, B: 475
RT126: A: 762, B: 762
RT128: A: 762, B: 1200

RT144

RT115: A: 400, B: 475
RT119: A: 400, B: 900

RT110RT114: A: 400, B: 475
RT118: A: 400, B: 900

RT350 RT300: 300 mm
RT303: 1200 mm
RT307: 2400 mm

RT320: 321 mm
RT321: 608 mm
RT322: 746 mm
RT323: 1046 mm

RT360 RT362RT361 RT363

RT345 RT330: 365 mm
RT331: 652 mm
RT332: 790 mm
RT333: 1090 mm
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Montering av håndgrep

Tilbehør

Montering på vegg

Monteringsskruer til massiv mur medfølger.

Dusjholder

RT600
Til loddrett grep. 

Se s. 43.

Såpeholder

RT190
Såpeholder til vannrette grep.

Se s. 48.
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100

145

70

492

400

635

65

35

80

100

156

370

320

100

210

373

400

370

320

424

150

128

Klappseter
– mål, montering og tilbehør

I oppfelt stilling: 91 mm

I oppfelt stilling: 118 mm

Fastmontert

Høyderegulerbart

Montering av klappseteMål klappseter

Monteringssett bestilles separat, se s. 51. Monteringssett til tre/betong medfølger.

Montering – loddrett skinne Montering – fastmontert

Se s. 49.

R5520

R5510
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Tilbehør

Håndgrep

RT104
1000 mm

Hyllemodul

RT471
RT470

Se s. 27. Se s. 46.

Knagger

RT951
Knagger, 2 stk.
RT952
Knagger, curved, 2 stk.

Knagg

RT953
Knagg, stor, 1 stk.

Se s. 48. Se s. 48.
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t

10 mm

T4605

T463132 mm

1500 mm 1200 mmT4628

T4630 T4624

A

T4651
Ø 32 mm34 mm

Max 210 mm

T4652

T4635

680

380

340153150

900

340
153

900

Plassering av R2064 – manuelt

Fleksible vann- og avløpssystemer

Fleksibelt vann- og avløpssystem, 1200 mm

Ved anbefalt monteringshøyde og vannuttak 340 mm over gulv, kan 
opphenget flyttes forbi vann- og avløpsinstallasjonen.

R4680, R4780, R4781 og R4782

R4580

NB: Elektriske oppheng og gassoppheng kan ikke flyttes forbi vann- og 
avløpsinstallasjonen. Vær derfor oppmerksom på hvilken side dette 
monteres på.

De fleksible vann- og avløpssystemene er nødvendige 

for å muliggjøre justering av håndvasker og 

dusjarmatur. For å oppnå fult fleksible produkter er 

det viktig at vanninstallasjonene er plassert riktig 

slik at de for eksempel ikke sperrer for bevegelsen. 

Monteringsveiledning følger med hvert enkelt produkt.

R2061, R2064 og R2065 er VA-godkjent og har 3/8” slanger. 

Vann- og avløpssystemene kan leveres i spesialmål.

Monteringshøyden er bl.a. tilpasset til fotstøtter på 

rullestoler.

Fleksible vann- og avløpssystemer kan suppleres med:

Vannlås: R2076

Vakuumventil: R2059

Pressalit Care anbefaler at vann- og avløpstilkoblinger på 

vegg er 90° vinkler som peker nedover.

Vann

Plassering av R2064 – elektrisk og gass

Vanninstallasjon

R2064: A = T4626

72



400 400
0

340153
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340153

Max 210 mm

Ø 32 mm

T4651
34 mm

T4652

T4635

T4624T4630

700 mm 500 mmT4628 A

32 mm T4631

T4605

10 mm

T4651
Ø 32 mm

Max 210 mm

34 mm

T4635

T4652

A

T4630 T4624

700 mm T4628 700 mm

32 mm T4631

T4605

10 mm

200
0

340

380

150 153

Plassering av R2065 – manuelt Plassering av R2061 – manuelt

NB: Elektriske oppheng og gassoppheng kan ikke flyttes forbi vann- og 
avløpsinstallasjonen. Vær derfor oppmerksom på hvilken side dette 
monteres på.

Ved anbefalt monteringshøyde og vannuttak 340 mm over gulv, kan 
opphenget flyttes forbi vann- og avløpsinstallasjonen.

Fleksibelt vann- og avløpssystem, 700 mm

R4680, R4780, R4781 og R4782

Fleksibelt vann- og avløpssystem, 500 mm

Vann

R4580

R4650, R4750, R4751 og R4752

R4550

Plassering av R2061 – elektrisk og gassPlassering av R2065 – elektrisk og gass

R2065: A = T4627 R2061: A = T4604
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Servantoppheng og dusjsete 450

Transformator 230 V/24 VDC likestrøm monteres i et tørt rom adskilt fra baderommet eller under taket.

For produkter på vannrett skinne er det viktig at det elektriske uttaket plasseres motsatt av 
bevegelsesretningen og så nærme produktets normalplassering som mulig for ikke å begrense den vannrette 
bevegelsen.

Det er viktig å gjøre alt av elektriske 

installasjoner riktig helt fra 

begynnelsen – både av funksjonelle 

og estetiske grunner. Installeringen 

foretas av autoriserte elektrikere  og 

skal følge gjeldene nasjonal lovgivning. 

Monterings veiledning følger med hvert 

enkelt produkt.

R4780 Elektrisk drevet oppheng med betjeningsgrep
R4781 Elektrisk drevet oppheng med håndbetjening
R4782 Elektrisk drevet oppheng med fjernkontroll

R4750 Elektrisk drevet oppheng med betjeningsgrep
R4751 Elektrisk drevet oppheng med håndbetjening
R4752 Elektrisk drevet oppheng med fjernkontroll

Høyderegulerbare servantoppheng for vannrett veggskinne

Høyderegulerbare servantoppheng

Høyderegulerbare dusjseter til vannrett veggskinne

Høyderegulerbare dusjseter

R7480 Elektrisk drevet dusjsete med rygg- og armstøtter og håndbetjening
R7481 Elektrisk drevet dusjsete med hull, rygg- og armstøtter og håndbetjening

R7470 Elektrisk drevet dusjsete med rygg- og armstøtter og håndbetjening
R7471 Elektrisk drevet dusjsete med hull, rygg- og armstøtter og håndbetjening

R4750
R4751
R4752

ServantopphengElektrisk

Dusjsete 450

Elektrisk installasjon

R4780 
R4781  
R4782

R7480  
R7481

R7470  
R7471

Transformator 230 V/24 VDC likestrøm monteres i et tørt rom adskilt fra baderommet eller under taket.

For produkter på vannrett skinne er det viktig at det elektriske uttaket plasseres motsatt av 
bevegelsesretningen og så nærme produktets normalplassering som mulig for ikke å begrense den vannrette 
bevegelsen.
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Testmetoder 
og vektbelastninger
Hos Pressalit Care tester vi naturligvis våre produkter. På den måten 

kan vi være helt sikre på at de holder mål selv ved ekstreme forhold i 

virkelighetens verden. Vi utsetter produktene for en rekke harde tester 

ved å belaste det ytterste og dermed svakeste punktet på hvert enkelt 

produkt. Vi vet at produktene i praksis aldri vil bli like hardt belastet 

som i vårt testprogram og kan derfor stå inne for de verdier vi opplyser. 

Produktene er fremstilt i overensstemmelse med kravene i DS/EN 

12182/2012.

Nedenfor viser vi et eksempel på vår test av en toalettstøtte. Som det 

fremgår av illustrasjonen stiger grensen for maksimal belastning jo 

lenger inn på produktet man kommer. Fordi produktet sjeldent belastes 

på ytterpunktene betyr dette at toalettstøtten uten problemer vil leve opp 

til de kravene som stilles til den i hverdagen.

All testing er gjennomført på produkter som er montert på en stabil 

vegg etter Pressalit Cares anbefalinger. Produktenes styrke i seg selv er 

ikke avhengig av typen vegg, men det er viktig å påpeke at løsningens 

holdbarhet og styrke naturligvis vil påvirkes av veggens konstruksjon. 

Derfor anbefaler vi alltid forsterkninger der veggen ikke er stabil.

Sikkerhetsfaktor
I følge den europeiske hjelpemiddelstandarden  
(DS/EN 12182:2012) skal produsenten alltid 
opplyse om et produkts maksimalbelastning. 
Maksimalbelastningen er lavere enn hva 
produktet reelt er testet for, da det skal være en 
sikkerhetsfaktor på 1,5. 

Maksimalbelastning x Sikkerhedsfaktor =  
Testbelastning

Vektangivelsene videre i denne brosjyren 
viser testbelastningene.

Sideveis test
I tillegg til testene ovenfor har vi testet 
toalettstøtter og dusjsetenes armstøtter med 
et sideveis trykk som simulerer belastningen 
ved for eksempel forflytninger fra en rullestol. 
I denne testen belastes produktet i en 45 
graders vinkel 10.000 ganger med et trykk på 2 
sekunders varighet.

Statisk test
Våre produkter utsettes for en statisk test 
ved å belaste produktene i 60-70 sekunder. 
Vektangivelsene på produktene angir hvor 
mange kilo produktene kan motstå. 

R3060 - R3585 + RF060 - RF585

700 kg

425 kg

225 kg

700 kg

425 kg

225 kg

60 kg 60 kg

700 mm*

400 mm*

60 mm*

700 mm*

400 mm*

60 mm*

Toalettstøtter

*fra ytterste punkt*fra ytterste punkt
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400 kg

300 kg

400 kg

300 kg

400 kg

300 kg

400 kg

1000 kg

100 mm*
100 mm*

100 mm*

100 mm*

315 mm*
315 mm*

315 mm*

315 mm*

400 kg

300 kg

80 kg

650 kg

150 kg

R5510 - R5520 

R9806 - R9824 

R7310 - R7481 

Veggskinner

Dusjseter

Klappseter

Dusjseter med elektrisk løft kan maks klare 
150 kg belastning ved høyderegulering.

* fra ryggstøtte
*fra ryggstøtte

*fra ryggstøtte

*fra ryggstøtte

77



78

200 kg

350 kg
350 kg

600 kg 600 kg

150 mm

 RT100 - RT104 + RT144 

R4550 - R4782

Håndgrep

Servantoppheng

Servanter med elektrisk løft kan 
maks klare 100 kg belastning 
ved høyderegulering.

fra fremkant





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
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