
Seilformet helstøpt servant som gir god hygiene - gjennomtenkt 
ned til minste detalj. God servantdybde, komplett inndekning og 
klare kontrastfarger tilgodeser både brukere og pleiepersonell

MATRIX Angle Deep



  Hygiene 
Servantens dybde på hele 140 mm gjør at personalet enkelt kan 

vaske hender og armer uten å berøre selve servanten som ofte kan 

inneholde bakterier - spesielt på steder der servanten deles av mange 

brukere. På den måten sparer personalet også tid, uten at det går på 

kompromiss med hygienen.

Én servant
- mange hensyn
MATRIX Angle Deep er det optimale 
valg

Det er mye man skal ta hensyn til når man skal 
innrede baderom på sykehus og i pleiesektoren 
generelt. Servanten MATRIX Angle Deep gir 
brukeren maksimal sikkerhet og komfort - og 
personalet får optimale arbeidsbetingelser. Den 
vakkert buede servanten er dermed både sikker, 
funksjonell og hygienisk.  

Fullt integrerte håndgrep gjør det mulig for en 
rullestolbruker å flytte seg horisontalt, samt at 
bruker kan reise seg opp med maksimal sikkerhet 
og støtte. Avrundede hjørner og en helstøpt 
konstruksjon minimerer bakteriefeller på alle 
overflater - også på undersiden av servanten.
Med den komplette inndekningen, i form av deksel 
som skjuler avløpsrør, fremstår servanten som et 
helt og rengjøringsvennlig møbel.

Med fullt integrerte håndgrep er det ingen risiko for 
oppsamling av smuss og skitt. Dekslene under servanten 
skjuler alle installasjoner, og beskytter samtidig mot skitt. 
Servantens overflater er produsert i et høyglanspolert, 
porefritt materiale og er særdeles slitesterk.



  Sikkerhet og funksjonalitet
Håndgrepene og betjeningsknappene for høydejustering fremgår 

i kontrastfarger for å imøtekomme svaksynte brukere. Det er god 

plass til en rullestol under servanten, og brukeren kan ved hjelp av 

håndgrepene bevege seg horisontalt eller reise seg opp i stående 

stilling. Avlastningsflatene skaper også sikkerhet, fordi brukeren 

har alt innen rekkevidde.

Servanten er utformet med en slak helling i front som 

sikrer at vannet renner ned i avløpet. I bakkant og på 

sidene av servanten er det en liten, oppbygget kant som 

forhindrer vann i å renne utenfor. Inndekningen i underkant 

er ytterst rengjøringsvennlig og gir samtidig god plass til 

rullestolbrukere og rullestolens fotstøtter.



Armatur kan plasseres   
enten i senter eller til høyre/     

venstre ut fra modellvalg

Servantene lever opp til alle relevante krav i  
DS/EN 14688:2015, bl.a. er det foretatt en  
test av overflatens holdbarhet. 

Manuelle oppheng med håndsveiv:
200 mm høyderegulerbar, inkl. vann- og avløpssystem 

R4840000 - til høyrevendte servanter
R4842000 - til venstrevendte servanter

Elektriske oppheng med betjeningsknapper:
200 mm høyderegulerbar, inkl. vann- og avløpssystem  
Lydsvak motor: DB50

R4850000 - til høyrevendte servanter
R4852000 - til venstrevendte servanter

Servant til manuelt oppheng:
R2140112000: Høyrevendt med armaturhull og overløp
R2141112000: Høyrevendt med armaturhull, uten overløp
R2142112000: Venstrevendt med armaturhull og overløp
R2143112000: Venstrevendt med armaturhull, uten overløp

Servant til elektrisk oppheng: 
R2150112000: Høyrevendt med armaturhull og overløp
R2151112000: Høyrevendt med armaturhull, uten overløp
R2152112000: Venstrevendt med armaturhull og overløp
R2153112000: Venstrevendt med armaturhull, uten overløp

Materiale:
Knust marmor med en             

høyglanspolert, porefri overflate 

Mål på servant: 
L x B: 1000 x 571 mm  
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