
Perfekte servanter 
til ethvert behov

MATRIX-serien



Det tas forbehold for trykkfeil, tekniske endringer og 

modellavvik. Vær oppmerksom på nasjonale 

standarder mht. anbefalt monteringshøyde.2

MATRIX 
Nyskapende eleganse
Hvordan skaper man en helt perfekt servant? Dette spørsmålet 

har vi i Pressalit stilt oss selv. Vi har forsøkt å skape den perfekte 

servanten til mennesker med spesielle behov. Materialer, 

design og funksjoner er derfor godt gjennomtenkt i vår 

produktutvikling.

En perfekt servant kan brukes i private hjem, samt i et mer 

krevende pleiemiljø. Den skal gi god støtte og sikkerhet til 

brukerne. Den er fleksibel og kan reguleres i høyden, samtidig 

som den er lett å rengjøre og er pen å se på.

Vi har utviklet flere servanter som vi mener oppfyller disse 

kravene 

– og har nå samlet dem i MATRIX-serien. Serien består av fire 

ulike varianter:

MATRIX Small – en smal servant med to integrerte håndgrep. 

Beregnet til kompakte rom der plassen er avgjørende. 

MATRIX Large – en bred servant med integrerte håndgrep både 

foran og på sidene. Beregnet til rom med større plass. 

MATRIX Angle – en vakkert buet servant med integrerte 

håndgrep som kan monteres i hjørner eller midt på veggen. 

MATRIX New Curve – en servant med tradisjonelle, myke 

former uten håndgrep.

keep living
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Servanten MATRIX Small har to integrerte håndgrep i 
front . Den er ideell til baderom med begrenset plass 
der det likevel er behov for en solid og praktisk servant . 
Håndgrepene kan brukes som støtte når man skal stå 
oppreist ved servanten eller om man skal snu rundt 

MATRIX SMALL

Eleganse på begrenset plass 
med en rullestol . Håndgrepene kan også benyttes som 
håndkleholdere . Servanten er designet med lav dybde slik 
at en rullestolbruker kan kjøre stolen helt inn under, og på 
den måten nå kranen uten problemer .
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MATRIX Small – en smal servant med to integrerte 
håndgrep . Beregnet til kompakte rom der plassen er 
avgjørende .
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De integrerte håndgrepene er svært 
hygieniske fordi grepets avrundede former 
er enkle å rengjøre . Samtidig er servantene 
sikre i bruk . De er testet til en konstant 
belastning på 200 kg i en time – langt over 
markedsstandarden . 

MATRIX Small kan med fordel monteres 
på Pressalit Care SELECT servantheis 
R4950, som illustrert . Dermed sikres 
stor fleksibilitet ved hjelp av elektrisk 
høyderegulering av servanten .
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MATRIX Large - en bred servant med integrerte  
håndgrep både foran og på sidene . Beregnet til rom med 
større plass .

Servanten MATRIX Large har, akkurat som MATRIX Small, 
både iøynefallende og karakteristiske trekk i form av de 
markerte håndgrepene støpt i marmor av god kvalitet .

Håndgrepene er laget for å gi støtte til både stående 
og sittende brukere, og bidrar derfor til større grad av 
selvhjulpenhet . 

Vi garanterer for god sikkerhet, selv under meget store 
belastninger, da håndgrepene er testet under ekstreme 
forhold . Se mer om testen av håndgrepene på side 29 .
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Servanten MATRIX Large har fire integrerte håndgrep .  
To i front og et på hver side . Selve servanten er designet 
med en lineær helling ned mod avløpshullet . Dette gir et 
elegant og moderne inntrykk, samtidig som servanten 

MATRIX LARGE

Til å ta og føle på
hurtig tømmes for vann . Servanten er designet med lav 
dybde slik at en rullestolbruker kan kjøre stolen helt inn 
under, og på den måten nå kranen uten problemer .
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Servantene MATRIX Large og MATRIX Angle 
har store, praktiske flater som kan benyttes til 
oppbevaring av for eksempel såpedispenser 
eller tannglass .

Overflater og underside er behandlet med 
høyglanspolert, porefritt materiale som 
er slitesterk og holder seg blankt og fint . 
Avrundede hjørner og en helstøpt konstruksjon 
minimerer bakteriefeller på alle overflater – 
også på undersiden av servanten . 
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Servanten MATRIX Angle har en avrundet front som 
gir maksimal bevegelsesfrihet for bruker, pleier og 
rengjøringspersonale . Formen gjør også at servanten er 
velegnet til montering i hjørner, og derfor fås den både i 
høyre- og venstrevendt modell . Servanten er også egnet 
til montering langs en rett vegg . Noe som kan være 

MATRIX ANGLE

Oval servant og avrundet form 
praktisk dersom det er liten plass i baderommet og 
brukeren har behov for å kjøre med en rullestol ved siden 
av servanten . De ekstra lange håndgrepene gjør det mulig 
for rullestolbrukere å reise seg og stå sikkert og støtt . 
Servanten er utformet med en slak helling i front som 
sikrer at vannet renner ned i avløpet . 
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MATRIX Angle - en vakkert buet servant med integrerte 
håndgrep som kan monteres i hjørner eller midt på 
veggen . Med denne servanten får man god plass til 
manøvrering i rommet og samtidig en stor og dekorativ 
servant med avlastningsflater .

Det er mulig å montere servanten på høyderegulerbare 
veggbraketter for å tilpasse høyden etter brukerens og 
pleierens behov . 

MATRIX Angle og de øvrige servantene i MATRIX-serien 
kjennetegnes ved bruk av gjennomtenkte detaljer . De er 
fremfor alt enkle å rengjøre . Alle overlater og hjørner er 
laget slik at man enkelt kommer til med en fuktig klut for 
rask og effektiv rengjøring .
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Lengden på håndgrepene gjør det enkelt og sikkert  
for brukeren å bevege seg rundt ved servanten .



16

MATRIX New Curve – en servant med tradisjonelle, myke 
former uten håndgrep .

MATRIX New Curve er, sammen med de øvrige 
servantene i serien, et resultat av en helt naturlig utvikling 
av Pressalit Cares hovedtanke:

At mennesker med fysiske begrensninger skal kunne 
leve så normalt som mulig uten begrensninger . Vi ønsker 
samtidig å skape et bedre arbeidsmiljø for pleiere og alle 
andre som bruker våre produkter hver dag . 

Med MATRIX-serien har vi tatt et stort skritt mot et 
komplett produktsortiment til brukere med spesielle 
behov .
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MATRIX NEW Curve er en ergonomisk servant uten 
håndgrep som passer godt til både fastmontering på 
vegg eller til montering på Pressalit Cares brede sortiment 
av løftere og servantoppheng . MATRIX NEW Curve fås 

MATRIX NEW CURVE

Runde former  
og kompakt design 

både med og uten overløp . Servantens nette størrelse og 
avrundede kanter gjør at den passer godt i situasjoner 
der man har liten plass på baderommet - men samtidig 
må tenke på bruker og pleiers daglige ergonomi .
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Servanten MATRIX New Curve kan med 
fordel monteres på Pressalit Care PLUS 
oppheng R4750, som illustrert . Dermed 
sikres stor fleksibilitet ved hjelp av elektrisk 
høyderegulering av servanten .
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MATRIX Angle
R2040000 Servant med avlastningsflater, håndgrep og overløp, høyrevendt 
  R2041000 Servant med avlastningsflater og håndgrep, uten overløp, høyrevendt 
R2042000 Servant med avlastningsflater, håndgrep og overløp, venstrevendt 
R2043000 Servant med avlastningsflater og håndgrep, uten overløp, venstrevendt

Materiale: Knust marmor med en høyglanspolert, porefri overflate . 
Montering:  Bolt montering . Passer på veggbraketter med eller uten høyderegulering .

Maks . belastning: 200 kg .

MATRIX Small
R2020000 Servant med håndgrep og overløp 
  R2021000 Servant med håndgrep, uten overløp

Materiale: Knust marmor med en høyglanspolert, porefri overflate . 
Montering:  Bolt montering . Passer på servantoppheng i PLUS og COMFORT seriene,  

samt på SELECT servantheis .

Maks . belastning: 200 kg .

Mål og info

MATRIX Large
  R2030000 Servant med avlastningsflater, håndgrep og overløp 
R2031000 Servant med avlastningsflater og håndgrep, uten overløp

Materiale: Knust marmor med en høyglanspolert, porefri overflate . 
Montering:  Bolt montering . Passer på veggbraketter med eller uten høyderegulering .

Maks . belastning: 200 kg .

MATRIX New Curve
  R2052000 Servant med overløp 
R2053000  Servant uten overløp

Materiale: Porselen . 
Montering:  Bolt montering . Passer på servantoppheng i PLUS og COMFORT seriene,  

samt på SELECT servantheis .

Maks . belastning: 200 kg .
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MATRIX New Curve har en buet fremkant som stabiliserer både stående og sittende 
brukere . De avrundede kantene er gode å gripe tak i og støtte seg til . 

For den sittende bruker gir hjørnenes design plass og støtte til albuene på servanten,  
og den flate bunnen gir plass til benene i underkant . 

Armaturhull: Ø 36 mm .

MATRIX Angle er utformet slik at servanten kan plasseres tett på toalettet og samtidig 
gi god arbeidsplass til pleiepersonale . Servanten har god oppbevaringsplass og to 

integrerte håndgrep i front . Den er utformet med en slak helling i fremkant som sikrer at 

vannet renner ned i avløpet . I bakkant og på sidene av servanten er det en liten, oppbygd 
kant som forhindrer vann i å renne utenfor .

Armaturhull: Ø 36 mm .

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 at en rullestolbruker kommer helt 
inn under . Den er spesielt godt egnet til baderom der det er viktig å utnytte plassen 
maksimalt . 

I bakkant og på sidene av servanten er det en liten, oppbygd kant som forhindrer vann i 
å renne utenfor .

Armaturhull: Ø 36 mm .

MATRIX Large har god oppbevaringsplass og er beregnet til baderom med god plass . 
Servanten har to integrerte håndgrep i front samt et håndgrep på hver side . 

Servanten er utformet med en flat bunn slik at det er plass til at en rullestolbruker 
kommer helt inn under . I bakkant og på sidene av servanten er det en liten, oppbygd 
kant som forhindrer vann i å renne utenfor .

Armaturhull: Ø 36 mm .
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Servantoppheng - PLUS

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

Passer til MATRIX Small og MATRIX New Curve . 

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

Anvendes med vannrett veggskinne fra Pressalit Care PLUS-serien .

R4580  Manuelt regulerbart servantoppheng med betjeningsgrep 

Passer til MATRIX Small og MATRIX New Curve . 

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

Anvendes med vannrett veggskinne fra Pressalit Care PLUS-serien .

PLUS: høyderegulerbare servantoppheng til vannrett veggskinne

PLUS: høyderegulerbart servantoppheng til vannrett veggskinne

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

Passer til MATRIX Small og MATRIX New Curve . 

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

R4550  Manuelt regulerbart servantoppheng med betjeningsgrep 

Passer til MATRIX Small og MATRIX New Curve .

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

PLUS: høyderegulerbare servantoppheng 

PLUS: høyderegulerbart servantoppheng

Materialer: Aluminium, pulverlakkert rustfritt stål og kunststoff
Maks. belastning: PLUS: 100 kg. SELECT: 150 kg. Veggbraketter: 150 kg.
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A-mål el: 658 mm
A-mål gas: 536 mm
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Servantoppheng – SELECT og veggbraketter

R4950xxx 300 mm høyderegulerbar med elektrisk drevet motor     
  og betjeningsgrep

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

Passer til MATRIX Small og MATRIX New Curve . 

Servanten kan høydereguleres 300 mm, fra 670 til 970 mm over              
gulv ved hjelp av betjeningsgrepet . 

R2010 Veggbraketter, 2 stk .

Passer til MATRIX Large og MATRIX Angle .

R4951xxx 300 mm høyderegulerbar med elektrisk drevet motor  
  og håndbetjening

R4952xxx 300 mm høyderegulerbar med elektrisk drevet motor,  
  håndbetjening og klemsikring

Passer til MATRIX Small og MATRIX New Curve . 

Servanten kan høydereguleres 300 mm, fra 670 til 970 mm over         
gulv ved hjelp av den brukervennlige håndbetjeningen . 

R2015 Høyderegulerbare veggbraketter, 2 stk .

Passer til MATRIX Large og MATRIX Angle .

Med veggbrakettene montert i anbefalt høyde kan servanten 
høydereguleres 200 mm, fra 700 til 900 mm over gulv .

SELECT: elektrisk servantheis

Veggbraketter til fastmontering

SELECT: elektrisk servantheis

Veggbraketter med høyderegulering

Farge:
xxx = fargevalg til innkapsling av SELECT servantheis

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

RT622 Armatur med lang, svingbar tut

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. 

VA-godkjent .

RT631  Berøringsfritt armatur

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 .

Et berøringsfritt armatur er med på å bedre hygienen fordi man ikke behøver å røre 
armaturet for å vaske seg . Dermed minimeres risikoen for overføring av bakterier . 

VA-godkjent .

  R2056 Deksel som skjuler vann- og avløpsinstallasjon

Passer til MATRIX New Curve i kombinasjon med SELECT servantheis . 

  R2057 Deksel som skjuler vann- og avløpsinstallasjon

Passer til MATRIX Small i kombinasjon med SELECT servantheis .

Armatur til servant

Armatur til servant

Speil

Installasjonsinndekning

RT924  Speil inklusive 4 stk . speilholdere
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RT481 600 mm søyle, 2 hyller, håndkleholder, 2 plastbakker 
  RT480 400 mm søyle, 1 hylle, håndkleholder, 1 plastbakk

Hyllene monteres på servantopphenget og vil derfor følge servanten opp 
og ned, samt eventuelt sideveis .

Materialer: Aluminium, kunststoff laminat, rustfritt stål, kunststoff .

Maks . belastning: 4 kg .

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

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

Materialer: Aluminium, kunststoff laminat, rustfritt stål, kunststoff .

Maks . belastning: 4 kg .

  RT765 Universal trådkurv, 326 x 116 x 136 mm

Trådkurven passer i hyllemodulenes håndkleholder . Kurven kan enkelt 
flyttes mellom for eksempel bad og soverom, dersom det skulle være 
behov for det .

RT440000  Plastbakk til hyller og håndkleholder, 180 x 130 x 36 mm

R2076 Vannlås

R2059 Vakuumventil

Hyllemoduler til montering på servantoppheng

Hyllemoduler til fastmontering

Trådkurv og plastbakk

Vannlås og vakuumventil



A

A

A

A

26

Tilbehør 
Fleksible vann- og avløpssystemer

Fleksibelt vann- og avløpssystem er nødvendig for å kunne regulere servanten .  
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 .

R2061, R2062, 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 avløpstilkopling på vegg er 90° vinkler som peker nedover .

Fleksibelt vann- og avløpssystem 
1200 mm

R2064: A = T4626 

Fleksibelt vann- og avløpssystem 
700 mm

R2065:  A = T4627 

Fleksibelt vann- og avløpssystem 
500 mm

R2061:  A = T4604 

Fleksibelt vann- og avløpssystem 
900 mm

R2062: A = T4627

Benyttes kun sammen med SELECT 
servantheis
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Fleksibelt vann- og avløpssystem 
900 mm

R2062: A = T4627

Benyttes kun sammen med SELECT 
servantheis

Ekstrem testing  
gir ekstrem  
trygghet
I utviklingen av MATRIX-servantene har vi tatt hensyn til alle faktorer;  
Vi har tenkt på brukeren, vi har tenkt på pleieren og vi har tenkt på 
rommet som servanten skal brukes i .

En servant skal kunne holde til mer enn hva man kanskje tenker over . 
Spesielt når servanten skal brukes av personer med spesielle behov . 

I det daglige må ofte brukeren ta servanten til hjelp for å reise seg opp 
i stående stilling . Det er derfor et krav til våre servanter at de må tåle 
denne typen bruk . Derfor har vi gjennomført grundige og nærmest 
ekstreme tester på alle våre servanter . Sikkerheten vi bygger inn i våre 
produkter skal være fullkommen .
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TRYKK - 
på riktig sted

Når vi tester et produkt som en servant 
gjør vi det naturligvis på det mest utsatte 
punktet – der belastningen er størst .  
Våre servanter er derfor testet for 
belastning på den ytterste delen . 

Vi tester der vi oppnår absolutt størst 
statisk moment, og vi tester igjen og igjen 
til vi er tilfredse . Servantene er testet med 
gjentagende belastninger som er mye 
tyngre enn vekten den vil bli utsatt for i det 
daglige . Dette gjør vi for å forsikre oss om 
at alle våre produkter alltid holder mål .
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MATRIX Small, MATRIX Large og MATRIX Angle fra Pressalit Care utmerker seg med de praktiske og flott 
designede håndgrepene som er integrert i selve servanten . Brukeren skal kunne støtte seg  
til håndgrepene og skal også kunne bruke dem til å trekke seg selv opp i stående stilling .

Per dags dato eksisterer det ingen regler for hvor mye slike håndgrep skal tåle . Vi har derfor definert disse 
kravene selv, og de er store . Vi har utført to typer tester på våre varianter av håndgrep – og alle består 
testene med glans .

Både bæringer og selve servantens materiale skal kunne tåle meget store 
belastninger uten å bære preg av dette på noen måte . Som minimum skal 
servanten leve opp til DS/EN 14688 – og gjerne mer enn det . Vi har derfor testet       
MATRIX-servantene med et høyt statisk trykk – helt opp til 200 kg i en time . 

MATRIX-servantene er testet på de punktene der trykket er størst, nemlig ytterst 
i forkant og på midten like over avløpshullet . I samtlige tester har servantene 
bestått prøvene uten å vise det minste tegn på brudd .

Vannrett trekk
Vi har gjennomført en dynamisk test av håndgrepene 
med et vannrett trekk på henholdsvis 100, 125 og 150 kg .                      
(20 trekk á 1 min . varighet med 10 sek . pause mellom hvert trekk) .

Loddrett trykk
Vi har også gjennomført en statisk test med en 
maksimal loddrett belastning på opptil 200 kg . i en time . 
Deretter har vi foretatt en dynamisk test med et loddrett 
trykk på henholdsvis 100, 125, 150, 175 og 200 kg .                                                                              
(20 trykk á 1 min . varighet med 10 sek . pause mellom hvert trykk) .

Håndgrep med  
maksimal sikkerhet

Servant med  
en utrolig styrke
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Kompatibilitet og 
materialegenskaper

PLUS SELECT VALUE

MATRIX Small servant

MATRIX Large servant

MATRIX Angle servant, høyre

MATRIX Angle servant, venstre

MATRIX New Curve 
Ergonomisk servant

Faste braketter Høyderegulerbare braketter Boltmontering

MATRIX Small servant

MATRIX Large servant

MATRIX Angle servant, høyre

MATRIX Angle servant, venstre

MATRIX New Curve 
Ergonomisk servant

Armaturhull Belastning

MATRIX Small servant Ø 36 200 kg

MATRIX Large servant Ø 36 200 kg

MATRIX Angle servant – høyre Ø 36 200 kg

MATRIX Angle servant – venstre Ø 36 200 kg

MATRIX New Curve 
Ergonomisk servant Ø 36 200 kg

Veggbraketter/ 
monteringer

Kompatibel med

Spesifikasjoner
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Materialer 80% knust marmor / 
20% kunststoff* Porselen Høyglanspolert, porefri 

overflate

MATRIX Small servant

MATRIX Large servant

MATRIX Angle servant, høyre

MATRIX Angle servant, venstre

MATRIX New Curve
Ergonomisk servant

Rengjøringsveiledning Knust marmor Porselen

Kalkfjerner Særdeles godt egnet Særdeles godt egnet

Syreholdige produkter (sitron, eddik etc .) Særdeles godt egnet Ikke egnet*

Kjemikalierester ved normal bruk på bad Særdeles godt egnet Ikke egnet

Slitesterk overflate Mindre godt egnet Særdeles godt egnet

Motstandsdyktig ovenfor riper Mindre godt egnet God

Kan slipes på overflaten Mindre godt egnet Ikke egnet

Kan repareres på overflaten Særdeles godt egnet Ikke egnet

Hygienisk overflate Særdeles godt egnet Særdeles godt egnet

God å holde God God 

Rengjøring med fiberklut Særdeles godt egnet Særdeles godt egnet

Rengjøring med skuresvamp Ikke egnet Ikke egnet

Egnet til kjøkken Ikke egnet Ikke egnet

Overnevnte egen skaper forutsetter at servantene behandles iht . Pressalits monterings- og vedlikeholdsveiledning . Dersom man ønsker å opprettholde  
en fin overflate anbefales det å unngå slipende og klorinnholdige rengjøringsmidler .

* Kun eddiksyre og avkalkningsmidler som umiddelbart skylles bort med vann

* Sterkt materiale med en overflate som er behagelig å ta på
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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


