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Hemmeligheden bag Pressalit Care-systemets fleksibilitet er

skinnen. På en nem og logisk måde kan badeværelset ind-

rettes til den enkelte bruger, uanset funktionsevne.

Skinnen gør det både lettere for en bruger at klare sig selv

og for en hjælper at hjælpe til: lettere at klargøre rummet,

lettere at skabe plads, lettere at hjælpe med forflytninger

og lettere at kombinere brugen af badeværelsets funktioner.

Endelig giver skinnen mulighed for at omdisponere små og

dårligt indrettede rum. Produkterne flyttes nemt derhen,

hvor der er brug for dem – eller de flyttes væk for at give

plads.

Midlet til at nå en så enestående grad af fleksibilitet hedder

samarbejde. Og alle forfølger samme mål. Pressalit Cares

produkter skabes gennem samarbejde og teamwork.

Brugerens og hjælperens erfaring kombineres med Pressalit

Cares udviklingskompetencer og studier i menneskets 

bevæ-gelsesmønstre og pladskrav. Målet er et bedre liv for men-

nesker med nedsat funktionsevne, et bedre arbejdsmiljø 

for sundhedspersonalet og en bedre, mere langsigtet løsning

for den ledelse, der skal investere. Vores måde at gå til 

opgaven på har vi sammenfattet i to ord: keep living.

Hanne Rasmussen

Arkitekt og forsker, Pressalit Care

Det velfungerende rum
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3 år / 3 years / 3 jahre / 3 ans
Garanti / Guarantee / Garantie
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Pressalit Care A/S, Denmark Pressalit Care A/S, Denmark

CE-mærkning
Pressalit Cares erklæring
om, at produkterne lever
op til EU’s sikkerhedskrav
i bl.a. “Direktiv for
medicinske anordninger
93/42/EØF”, klasse I.

ISO 9001
Pressalit Care har siden
1993 været ISO 9001-
certificeret inden for
kvalitetsstyring.

ISO 14001
Pressalit Care har siden
1997 været ISO 14001-
certificeret inden for
miljø.

Garanti: 3 år 
Pressalit Care forpligter
sig til inden for en periode
på 3 år fra fakturadato
at afhjælpe materiale-
og fabrikationsfejl.

Materialevalg

Metaller
Skinne, ophæng og konstruktionsdele
signalerer styrke og stabilitet.

Anodiseret aluminium
Aluminium er både meget formbart og let. Anodiseringen
beskytter overfladen og gør den stærk. Anodiseret alumi-
nium giver mulighed for at skabe funktionelle og elegante
løsninger.

Rilsan-coatet stål
Rilsanen på Pressalit Care Basic-
produkterne er meget modstandsdygtig
over for slag, slid og korrosion.

Rustfrit stål
Det modstandsdygtige rustfri stål anvendes især til beslag
og konstruktionsdele, der udsættes for stor slitage og
kraftig belastning.

Pulverlakeret aluminium
Håndgreb med polyesterlak har en smuk overflade, der
også er slidstærk.

Pressalit Care har kombineret materialer, farver og design til en

karakteristisk enhed. Farver og materialer kan skabe sikkerhed

– give orientering og vejledning. Samtidig har Pressalit Cares

produkter en række mærkninger som garanti for den kvalitet,

der er lagt i forarbejdningen. 



5

000 Hvid 035 Rød RAL3003 108 Mørkeblå RAL5011 164 Grå 166 Turkis

Farver
Kan orientere og vejlede en person og skabe kontrast til omgivelserne.

Kunststoffer med varierende egenskaber
Berøringsflader som sæder, ryglæn og støttegreb signalerer
blødhed, varme og skridsikkerhed.

Rengøring: Alle produkter kan rengøres med almindeligt sæbevand - undgå aggressive rengøringsmidler.

Hærdeplast
Et hårdt og glansfuldt materiale, der kan
støbes til en lang række former. Materialet 
er gennemfarvet og ridsefast.

Purskum
Anvendes, hvor der ønskes bløde og varme overfla-
der. Polyuretan som celleplast er meget formbart og
stabiliseres med fx trækerner. Overfladen farves og
beskyttes med en elastisk lak.

ABS-plast
Håndgrebene i plast er gennemfarvede og
derfor modstandsdygtige over for ridser.
Materialet er slagfast og føles ikke koldt.

Tokomponent plast
Materialet giver en blød og skridsikker flade
på toiletstøtter og armlæn.

Polystyren, PS-plast
Frontplader i et hårdt, stift og
modstandsdygtigt materiale.
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Indstillings-
muligheder

Pressalit Care er et produkt- og indretningssystem, der giver frihed

til at planlægge et badeværelse, så det nøjagtigt matcher de aktuelle

behov. Med skinnesystemet kan en indretning ændres og udbygges

ved ændrede betingelser. Vælg produkt og system efter bruger-

situationen.

Produkt på vandret og lodret
skinne
Produktet kan indstilles vandret
langs skinnen og lodret i højden.

Produktet kan
- sættes på og tages af skinnen
- flyttes og placeres overalt, hvor

der er vandret skinne
- udskiftes og udbygges

Produkt på vandret skinne
Produktet kan indstilles vandret
langs skinnen.

Produktet kan
- sættes på og tages af skinnen
- flyttes og placeres overalt, hvor

der er vandret skinne
- udskiftes og udbygges

Produkt på lodret skinne
Produktet kan indstilles lodret i
højden.

Produktet kan
- sættes på og tages af skinnen
- flyttes og placeres overalt, hvor

der er lodret skinne
- udskiftes og udbygges

Produkt er fastmonteret
Produktet kan ikke indstilles. 

Produktet har ingen tilpasnings-
mulighed efter montering.
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Hvor brugeren ikke på forhånd kendes.
Ved skiftende brugere.
Hvor en bruger veksler mellem at være
- selvhjulpen og ikke-selvhjulpen
- gående og siddende/liggende.

Hvor sygdomsforløbet er progredierende, dvs. fremadskridende.
Ved personer i voksealderen.

Eksempler: Hospitaler, optrænings- og rehabiliteringscentre,
plejehjem, ældreboliger, kollektivboliger, hoteller, feriesteder
og private hjem.

Vandret/lodret
Vandret og lodret indstilling giver maksimal
fleksibilitet og indretningsfrihed. Vandret
indstilling for individuelle tilpasninger – afstand
mellem produkterne efter personstørrelse. Skaber
funktionssammenhæng – toilet/håndvask. Skaber
plads til hjælper og mobilitetshjælpemidler. Lodret
indstilling for individuelle højder – stående/siddende
– barn/voksen.

Samme situationer og steder som ovenfor, men hvor
den/de aktuelle brugere ikke har behov for den lodrette
indstilling.

Vandret
Vandret indstilling for individuelle tilpasninger
– afstand mellem produkterne efter personstørrelse.
Skaber funktionssammenhæng – toilet/håndvask.
Skaber plads til hjælper og mobilitetshjælpemidler.

Ved skiftende brugere i samme brugersituation.

Eksempler: Specialiserede hospitaler og institutioner. 
Hvor sygdomsforløbet er stabilt.
Typisk i private hjem.

Lodret
Lodret indstilling for individuelle højder
– stående/siddende – barn/voksen.

Ved den selvhjulpne bruger, hvis sygdomsforløb er stabilt.
Typisk i private hjem.
Hvor der stilles særlige krav til tyveri- og vandalsikring.

Eksempler: Offentlige handicaptoiletter og –badeværelser. 

Fastmonteret
Produkterne kan ikke indstilles efter montering
og kan derfor ikke individuelt tilpasses brugeren,
hvis forudsætningerne ændrer sig.

Skønsvist har 80% af alle brugere behov for både lodret og vandret indstilling på grund af deres fysiske situation:

Vekslende mellem at være selvhjulpen og ikke-selvhjulpen, ændring fra at være gående til siddende/liggende, at

have en fremadskridende sygdom eller at være et barn, som vokser. Hvis man er i tvivl om, hvem der bliver bruger

af badeværelset, bør man vælge produkter, der kan indstilles både vandret og lodret.
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Vandret skinne
Påsætning på vandret
skinne.

Fastgørelse og regulering
på vandret skinne.

Fastgørelse og regulering
på lodret skinne.

Produktet placeres over
toppen af skinnen.

Produktet føres ned over
skinnen.

Produktet fastspændes.

Låsegreb 
Bruges til højderegulering af
toiletstøtte på lodret skinne.

Betjeningsgreb
Bruges til højderegulering 
af ophæng til håndvaske 
med el eller gas.

Skjult betjeningsgreb 
Bruges til højderegulering af fx
brusebadestole og klapsæder på
lodret skinne med hak.

Produktet sættes på skinnen. Produktet placeres – indstilles
vandret.

Fastspænding kan ske med
sekskantnøgle, skruetrækker
eller snaplås, afhængigt af produkt.

Sekskantnøgle/skruetrækker
Gælder hovedparten af produk-
terne. Vær opmærksom på, at
såfremt produktet skal kunne
forskydes vandret, spændes
skruen meget let.

Snaplås
På enkelte produkter findes en
snaplås for hurtig påsætning og
aftagning fra skinnen. Låsen for-
hindrer ikke, at produktet kan
forskydes vandret.

Påsætning 
og indstilling

Nedenfor er angivet, hvordan produkterne påmonteres og indstilles

både vandret og lodret, hvilket varierer en anelse fra produkt til pro-

dukt. Skemaet på modsatte side giver et overblik over sortimentet. 

Lodret skinne
Påsætning på lodret
skinne.
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Vægskinne

Ophæng til håndvask – el og gas

Ophæng til håndvask – manuelt

Ophæng til håndvask – el

Toiletstøtte

Toiletsæde

Forhøjet toiletsæde

Ophæng til toilet - el

Ophæng til toilet - manuel 

Brusebadestol 410

Brusebadestol 310

Klapsæde

Bruseplejebriks 

Opbevaring

Bøjlesystem

Hyldemodul og trådkurv

Håndgreb og bruseforhængsstang

Håndgreb – elementer

Håndgreb – ABS

Håndliste

Håndvask og toiletskål

Frontstøtte og ryglæn

Armatur

Håndbruser og bruseholder

Pressalit Care Basic toiletstøtte

Pressalit Care Basic armstøtte

Pressalit Care Basic bruseklapsæde

Fleksible til- og afløbssystemer

Elinstallationer

Alle angivelser af dimensioner er vejledende. Ret til produktændringer forbeholdes.

SidePressalit Care

Vandret/lodret Vandret Lodret Fast

Se side

Se side
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Montering – vandret skinne

Monteres med 2 monteringsbolte
pr. løbende 100 mm. Afstand til
hjørner: 100 mm – afstanden
sikrer, at frontpladen efter
skinnens montering kan glide
på plads uden problemer. Den
anbefalede afstand fra gulv til
øverste bolt er 823 mm. 

Bemærk: Bolte til montering
medfølger ikke, men skal
bestilles særskilt.

Montering – lodret skinne

De lodrette skinner monteres i forskellige højder 
– afhængigt af produkt: Højdemål A er afstanden fra
gulv til øverste hul. Længde B er skinnens længde.

Se monteringshøjderne på de enkelte produktsider.

Bemærk: Bolte til montering medfølger ikke, men skal
bestilles særskilt.

Materialer: Aluminium, kunststof

Maks. belastning: Tåler – afhængigt af væggens beskaffenhed – en vertikal belastning op til 1000 kg

Vejledning for montering på forskellige vægtyper kan findes på www.pressalitcare.com

Frontplade

Alle vægskinner leveres med frontplade
i kunststof.

Frontpladen skjuler monteringsbolte og
evt. ledninger og sikrer nem rengøring.

Pladen glider nemt på plads i skinnen
efter montering.

Fordeler vægten af det enkelte
badeværelsesprodukt, fx en
håndvask, over hele skinnens
længde.

Fremstillet i massivt aluminium.

Frontplade i kunststof medfølger.

Leveres i både standard- og specialmål.

Kan monteres på alle typer vægge.

Afsluttes med endeafdækninger i
kunststof.

Produktstopper fås som tilbehør.

Fremstillet i massivt
aluminium.

Frontplade i kunststof
medfølger.

Leveres i både stan-
dard- og specialmål.

Kan monteres på alle
typer vægge.

Afsluttes med
endeafdækninger
i kunststof.

Integreret produkt-
stopper hindrer
produkterne i at
falde af skinnen.

Lodret vægskinne

Vandret vægskinne

Vægskinne

Skinnen er den bærende idé i Pressalit Cares produkter. Den

vandrette skinne gør det muligt at forskyde produkterne langs

væggen, den lodrette at indstille produkternes højde. Ved at kombi-

nere vandret og lodret skinne opnås maksimal fleksibilitet – til gavn

for både brugere og hjælpere. Mange af vores produkter findes også

i en fastmonteret udgave.
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600 mm

900 mm

1200 mm

1500 mm

1800 mm

2100 mm

2400 mm

2700 mm

3000 mm

3300 mm

3600 mm

3900 mm

Skinnen fås i specialmål.

Skinnen fås i specialmål op til 6000 mm
og lagerføres i intervaller på 300 mm.

Produktstopper – til
vandret skinne.

Tætningsliste – 3000 mm
lang til tætning mellem
vandret skinne og væg.

Tætningsskiver – 10 stk.
til tætning omkring 
monteringsskruer.

Monteringssæt – 10 stk.
skruer M10 x 70 med dybel
SX12. Max. behov: 20 stk.
pr. meter.

Monteringssæt – 6 stk.
skruer M10 x 70 med dybel
SX12. Max. behov: 20 stk.
pr. meter.

Grå standard

Mørkeblå RAL5011

Hvid

Tilhørende produkter til vægskinne

600 mm, hak til højdereg. brusebadestol og klapsæde 

400 mm, hak til højdereg. brusebadestol og klapsæde 

400 mm, til højdereg. toiletstøtte

Lodret vægskinne

Vandret vægskinne
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Materialer: Aluminium, kunststof

Maks. belastning ophæng: 100 kg

Vejledning for montering på forskellige vægtyper kan findes på www.pressalitcare.com

Montering af håndvask
– boltophængt

Boltafstand: Min. 60 – maks. 550
mm. Boltene kan sættes i 1-2-3-
position for tilpasning af hånd-
vasken på ophænget.

Montering – gas

Monteringssæt til massiv
mur medfølger.

Montering – el

Monteringssæt til massiv
mur medfølger.
Se side 11.

Betjening

El med betjeningsgreb – løft let op i grebet, og vasken
bevæger sig opad. Tryk let ned på grebet og vasken
bevæger sig nedad.

El med fjernbetjening – de røde trykknapper indikerer
tydeligt ”op” og ”ned”. Fjernbetjeningen leveres med
vægbeslag.

Gas med betjeningsgreb – ved et let løft op eller tryk
ned frigøres vasken for indstilling. Når en passende højde
er fundet, føres grebet tilbage til vandret. Vasken er her-
efter låst i den nye position.

Håndvasken kan højdereguleres alene ved hjælp af 
betjeningsgrebet.

Betjeningsgrebet er monteret for enden af et fast greb, der kan
fungere som støtte og håndklædeholder.

Grebsenheden er som standard monteret i højre side, men kan
nemt flyttes til venstre side.

Ophænget giver mulighed for højderegulering på op til 300 mm.

Kan leveres med fjernbetjening i stedet for betjeningsgreb.

El Gas
Den indbyggede gascylinder udligner håndvaskens vægt: Den
bliver ”vægtløs” og kan med minimal anstrengelse reguleres op
og ned.

Betjeningsgrebet er monteret for enden af et fast greb, der kan
fungere som støtte og håndklædeholder.

Grebsenheden er som standard monteret i højre side, men kan
nemt flyttes til venstre side.

Ophænget giver mulighed for højderegulering på op til 300 mm.

Håndvask med el- eller gasdrevet ophæng er ideelt til både børn og

voksne – og i situationer med mange skiftende brugere. Der kan

være tale om hospitaler og plejehjem, men også private hjem,

hvor andre end personen med nedsat funktionsevne benytter bade-

værelset. Den selvhjulpne bruger får desuden optimal mulighed for

at kunne klare sig selv – og opleve glæden derved.

Ophæng 
til håndvask
el og gas
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606

297,5
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RT620 RT621R2050 R2051RT481 RT480

R4660 R4660

R4670

R4760

582

200

190

A

606

425

R4260 R4360

R4270

R4360

RT930 RT935

Bøjlesystem – trekantbøjle
til hylde og boks samt sæbe-
dispenser monteres på selve
ophænget og følger hånd-
vasken. Se side 36.

Fleksibelt til- 
og afløb S. 54
Vandlås: S. 54
Udluftningskit: S. 54

Armaturer
RT620: Kort tud
RT621: Lang svingtud
RT630: Med sensor
Se side 50.

Håndvask 
R2050: Med overløb
R2051: Uden overløb
Se side 48.

Hyldemodul – monteres
på selve ophænget og føl-
ger håndvaskens indstilling
lodret som vandret.
Se side 38.

Tilhørende produkter til ophæng til håndvask

Ved montering i den anbefalede højde (797 mm) vil
håndvasken kunne højdereguleres fra 667 til 967 mm

– målt fra gulv til håndvaskens overkant.

R4360 leveres som standard med gascylinder til vaske på 16-20 kg. 
Kan bestilles med gascylindre til vaske på hhv. 8-12 kg og 12-16 kg.

300 mm højdereg., m. gascylinder, m. betjeningsgreb

300 mm højdereg., m. elmotor, m. fjernbetjening

300 mm højdereg., m. elmotor, m. betjeningsgreb

Højderegulérbar

For placering af vand- og elinstallationer, se s. 54-55.

Ved montering i den anbefalede højde (vandret skinne: 823 mm)
vil håndvasken kunne højdereguleres fra 667 til 967 mm

– målt fra gulv til håndvaskens overkant.

R4760 leveres som standard med gascylinder til vaske på 16-20 kg. 
Kan bestilles med gascylindre til vaske på hhv. 8-12 kg og 12-16 kg.

300 mm højdereg., m. gascylinder, m. betjeningsgreb

300 mm højdereg., m. elmotor, m. fjernbetjening

300 mm højdereg., m. elmotor, m. betjeningsgreb

Til montering på vandret vægskinne

A-mål elmotor: 160 mm  A-mål gas: 125 mm

A-mål elmotor: 195 mm  A-mål gas: 160 mm

For placering af vand- og elinstallationer, se s. 54-55.
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Materialer: Aluminium, kunststof

Maks. belastning ophæng: 100 kg

Vejledning for montering på forskellige vægtyper kan findes på www.pressalitcare.com

Montering af håndvask – boltophængt

Boltafstand: Min. 60 – maks. 550 mm.
Boltene kan sættes i 1-2-3-position for
tilpasning af håndvasken på ophænget.

Montering – lodret skinne
Monteringsbolte til væg bestilles
særskilt. Se side 11.

Betjening

Betjeningsgrebet holdes løftet. Håndvasken løftes
samtidig, og der høres et klik. Håndvasken kan nu
indstilles i højden. Betjeningsgrebet slippes, og låsen
falder i hak.

Skinne med hak, hvori låsen griber, og produktet bliver
fastlåst.

Ophænget giver mulighed for en
højderegulering på op til 250 mm.

Betjeningsgreb er monteret
i højre side. 

Passer til alle typer af
håndvaske med boltophæng.

Ophæng
til håndvask
manuelt

Håndvask med manuelt ophæng egner sig primært til de situationer,

hvor der kun lejlighedsvis er behov for at ændre håndvaskens højde.

Til mange og skiftende brugere samt til brugere med både stående

og siddende behov anbefales el- eller gasophæng. Manuelt ophæng

kan ikke højdereguleres af brugeren selv.
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Bøjlesystem – trekantbøjle
til hylde og boks samt sæbe-
dispenser monteres på selve
ophænget og følger hånd-
vasken. Se side 36.

Fleksibelt til- 
og afløb S. 54
Vandlås: S. 54
Udluftningskit: S. 54

Armaturer
RT620: Kort tud
RT621: Lang svingtud
RT630: Med sensor
Se side 50.

Håndvask 
R2050: Med overløb
R2051: Uden overløb
Se side 48.

Hyldemodul – monteres
på selve ophænget og føl-
ger håndvaskens indstilling
lodret som vandret.
Se side 38.

Tilhørende produkter til ophæng til håndvask

Ved montering i den anbefalede højde (850 mm) vil
håndvasken kunne højdereguleres fra 690 til 970 mm

– målt fra gulv til håndvaskens overkant.

250 mm højdereg., m. betjeningsgreb

Højderegulérbar

Ved montering i den anbefalede højde (vandret skinne: 823 mm)
vil håndvasken kunne højdereguleres fra 632 til 912 mm

– målt fra gulv til håndvaskens overkant.

250 mm højdereg., m. betjeningsgreb

Til montering på vandret vægskinne

For placering af vandinstallation, se s. 54.

For placering af vandinstallation, se s. 54.
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Monteringsplade for håndvask
– boltophængt.

Montering 
– monteringsskruer til 
massiv mur medfølger.

Betjening

El med betjeningsgreb – løft let op i grebet, og vasken
bevæger sig opad. Tryk let ned på grebet og vasken
bevæger sig nedad.

El med fjernbetjening – de røde trykknapper indikerer
tydeligt ”op” og ”ned”. Fjernbetjeningen leveres med
vægbeslag.

Afdækningen af bundventil og afløbsslange tages let af
for vedligeholdelse.

Håndvasken kan højdereguleres alene ved hjælp af betjeningsgrebet. 

Betjeningsgrebet er monteret for enden af et fast greb, der kan fungere som
støtte og håndklædeholder.

Grebsenheden er som standard monteret i højre side, men kan nemt flyttes til
venstre side.

Ophænget giver mulighed for højderegulering på op til 
300 mm.

Kan leveres med fjernbetjening i stedet for betjeningsgreb.
Den diskrete afdækning af til- og afløbssystemet er samtidig rengøringsvenlig.

Ophæng 
til håndvask
el

Materialer: Lakeret rustfrit stål, rilsan-coatet stål, polystyren

Maks. belastning ophæng: 100 kg

Håndvask med eldreven højderegulering er ideel til badeværelser,

der benyttes af flere brugere – børn som voksne – med individu-

elle behov. Det kan være på hospital og plejehjem, men også i

private hjem.

1

2

3
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Fleksibelt til- og afløb
– ophænget kræver et flek-
sibelt til- og afløbssystem,
som følger vaskens lodrette
bevægelser. 
Se side 54.

Armaturer
RT620: Kort tud
RT621: Lang svingtud
RT630: Med sensor
Se side 50.

Håndvask 
R2050: Med overløb
R2051: Uden overløb
Se side 48.

Bøjlesystem – trekantbøjle
til hylde og boks samt sæbe-
dispenser monteres på selve
ophænget og følger hånd-
vasken. Se side 36.

Tilhørende produkter til ophæng til håndvask

Ved montering i anbefalet højde (470 mm) vil 
håndvasken kunne højdereguleres fra 670 til 970 mm 

– målt fra gulv til håndvaskens overkant.

For placering af vand- og elinstallationer, se s. 54-55.

300 mm højdereg., elmotor, fjernbetjening  

300 mm højdereg., elmotor, betjeningsgreb

Ophæng til håndvask – el

Ved montering i anbefalet højde (470 mm) vil 
håndvasken kunne højdereguleres fra 670 til 970 mm 

– målt fra gulv til håndvaskens overkant.

For placering af vand- og elinstallationer, se s. 54-55.

300 mm højdereg., elmotor, fjernbetjening

300 mm højdereg., elmotor, betjeningsgreb

Ophæng til håndvask – el

Vandlås: S. 54
Udluftningskit: S. 54
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Materialer: Aluminium, kunststof, tokomponent plast

Maks. belastning: 135 kg

Vejledning for montering på forskellige vægtyper kan findes på www.pressalitcare.com

Montering – fast

Monteringssæt til massiv mur
medfølger.

Montering – lodret skinne

Monteringssæt til væg bestilles
særskilt. Se side 11.

Betjening

Låsegrebet – skubbes indad, til det griber fat (1). Herefter drejes grebet
nedad (2). Toiletstøtten kan nu indstilles i højden. Når den rigtige højde
er fundet, drejes låsegrebet opad (3). Toiletstøtten er nu låst.

Dæmpningsfjeder – det er muligt at vælge toiletstøtten i en udgave
med indbygget dæmpningsfjeder. Fjederen sikrer, at støtten ikke
"falder" ned fra lodret position, og letter opklapning. Den føres i
stedet op og ned i glidende bevægelse.

Låseknap – det er muligt at vælge toiletstøtten i 3 specialudgaver
med låseknap. Vælg mellem toiletstøtten fastlåst i hhv. lodret og vandret
position. Eller både vandret og lodret. Vandret lås sikrer, at støtten
ikke løftes med op, når en bruger fx rejser sig. Med lodret lås kan
den stående bruger holde fast – fx mænd ved toiletbesøg.
Medfølger kun, hvis det angives ved bestilling.

Skylleknapper – til 3 og 6 liters skyl. Enhåndsbetjening ved tryk på
lille (grøn) eller stort skyl (blå). Herved fjernbetjenes skyllefunktionen
ved hjælp af infrarødt signal.

Blødt og skridsikkert overflademateriale,
der aldrig føles koldt.

Undersiden i anodiseret aluminium er
udformet til montering af forskelligt
tilbehør.

Toiletstøtten kan klappes op.

Monteres støtten på lodret skinne, kan
den højdereguleres op til 250 mm.

Støttens ovale tværsnit (33 x 51 mm)
sikrer et godt greb – både når man står,
og når man sætter sig og rejser sig.

Støttens afslutning er udformet, så hånd-
ens greb er fast og sikkert. Afslutningen
er især en god støtte, når man sætter
eller rejser sig. Samtidig opnås en klar
fornemmelse af, hvor støtten slutter.

Toiletstøtte

En god toiletstøtte er til stor hjælp for brugerne – både når de

sætter sig og rejser sig, og mens de sidder. Det samme gælder ved

sideværts forflytning fra en kørestol. Såvel udformning som længde

og valg af materiale gør Pressalit Cares toiletstøtte særlig egnet som

ekstra hjælper.
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Ved montering i anbefalet højde 890/840 mm (DK)
vil toiletstøttens højde være 850/800 mm (DK)

– målt fra gulv til toiletstøttens overkant.

Med fjeder, længde 600 mm

Med fjeder, længde 850 mm

Længde 600 mm

Længde 850 mm

Fastmonteret

Ved montering i anbefalet højde (850 mm)
vil toiletstøtten kunne højdereguleres fra 668 til 918 mm

– målt fra gulv til toiletstøttens overkant.

Til montering på lodret vægskinne

Ved montering på vandret skinne i anbefalet højde (823 mm)
vil toiletstøttens højde være 850 mm

– målt fra gulv til toiletstøttens overkant.

Med fjeder, længde 600 mm

Med fjeder, længde 850 mm

Længde 600 mm

Længde 850 mm

Til montering på vandret vægskinne

Ved montering på vandret skinne i anbefalet højde (823 mm)
vil toiletstøtten kunne højdereguleres fra 605 til 855 mm

– målt fra gulv til toiletstøttens overkant.

250 mm højdereg., m. fjeder, længde 600 mm

250 mm højdereg., m. fjeder, længde 850 mm

250 mm højdereg., længde 600 mm

250 mm højdereg., længde 850 mm

Til montering på vandret vægskinne

Turkis

Grå

Mørkeblå RAL5011

Rød RAL3003

Hvid

Skylleknapper – fungerer
sammen med udvalgte
Geberit indbygnings-
cisterner.
Kontakt Pressalit Care.

Bruseforhæng – til 850
mm toiletstøtte. Monteres
direkte under støtten.
830 x 1000 mm.
Fås mønstret og hvid.
R9310000: Hvid
R9310: Mønstret

Papirholder – til monte-
ring under toiletstøtten.

Gulvsøjle – anvendes ved
fritstående toiletter, eller
hvor det ikke er muligt at
montere støtten på væg.
R9330 til fastmonterede
støtter – R9331 til 250 mm
højdereg. støtter.

Tilhørende produkter til toiletstøtte

I opklappet stand: 250 mm

I opklappet stand: 210 mm

I opklappet stand: 210 mm

I opklappet stand: 192 mm

250 mm højdereg., m. fjeder, u. skinne, længde 600 mm

250 mm højdereg., m. fjeder, u. skinne, længde 850 mm

250 mm højdereg., m. fjeder, længde 600 mm

250 mm højdereg., m. fjeder, længde 850 mm

250 mm højdereg., u. lodret skinne, længde 600 mm

250 mm højdereg., u. lodret skinne, længde 850 mm

250 mm højdereg., længde 600 mm

250 mm højdereg., længde 850 mm

Front- og 
rygstøtte: S. 49
Ryglæn: S. 49
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Materialer: Hærdeplast, kunststof, rustfrit stål

Maks. belastning: 250 kg

Montering – styrebufferMontering – beslag,
A-position

Montering – beslag,
B-position

1

2

Funktioner

Beslag. For også at øge stabiliteten bagtil anbefales
det at montere Dania og Colani med institutionsbeslag
med gennemgående stang B84.

Styrebuffere. De særlige styrebuffere sikrer, at sædet
sidder helt fast i toiletskålen – også ved sideværts
belastning, fx forflytninger til og fra kørestol. Kan ind-
stilles til at gribe henholdsvis indvendigt og udvendigt,
alt efter skålens form.

Dania – sædet til de fleste. 
Et godt og anatomisk velformet sæde.

Toiletsæde

Mennesker er forskelligt bygget. Der er forskel i højde og drøjde

– og der er forskel bagtil. Toiletsæder fra Pressalit Care tager hensyn

til forskellene. Derfor har vi flere modeller. Alle toiletsædemodeller

passer til de fleste almindelige toiletskåle.
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Leveres med universalbeslag B82/B83.
Kan også leveres med institutionsbeslag B84 eller

tyveri- og vandalsikret beslag B85.

Ryglæn – højdereg. til
toilet med 700 mm fra væg
til front, hvor cisternen er
højthængende eller ind-
bygget i væg. Se side 49.

Universalbeslag
– standardbeslag til Dania
og Colani. Rustfrit stål.

Vandal- og tyverisikret
beslag – anbefales til mon-
tering på offentlige toilet-
ter. Rustfrit stål.

Institutionsbeslag
– beslag med gennemgå-
ende stang. Monteres, hvor
der ønskes øget stabilitet
bagtil. Anbefales til Dania
og Colani. Rustfrit stål.

Tilhørende produkter til toiletsæde

Den kurvede skålform støtter og stabiliserer bækkenregionen og gør
sædet velegnet også til børn (fra 6-års-alderen) med fx muskelsvind.

Løftede sidekanter er gode at holde fast i, når kropsbalancen skal
stabiliseres. Låget er godt at sidde på, og i opslået tilstand giver

det god støtte til ryggen.

Leveres med universalbeslag B82/B83.
Kan også leveres med institutionsbeslag B84 eller

tyveri- og vandalsikret beslag B85.

Colani

Colani uden låg, m. beslag

Colani m. låg og beslag

Dania uden låg, m. beslag

Dania

Dania med låg, m. beslag

Dania uden låg, åben front, m. beslag

Dania med låg, åben front, m. beslag

Et anatomisk velformet sæde, som er velegnet for de fleste. 
Sideværts forflytninger er lette, idet sædet er relativt fladt. Låget er
godt at sidde på, og i opslået tilstand giver det god støtte til ryggen.

Dania fås også med åben front, hvilket gør det egnet til bidétsæde
med let adgang for en håndbruser. Egner sig til hospitaler, idet de fleste
bækkener passer ned i skålen, mens hanken placeres i den åbne front.

Ergosit uden låg, m. beslag

Ergosit

Ergosit m. låg og beslag

Stor, bred siddeflade og gode støtteflader. 
Specielt velegnet til "store" voksne med fordøjelsesproblemer.

Tarmudtømningen stimuleres af sædets bølgede overflade,
som påvirker og trykker lårmuskler og nerver.

Riller bagtil forhindrer klæbning. 

Leveres med institutionsbeslag B84.
Kan også leveres med tyveri- og vandalsikret beslag B85.

Hvid

Rød RAL3003

Mørkeblå RAL5011

Bahama beige

Manhattan

Calypso

Pergamon

Dania R27 og R37 kan leveres i
de nævnte farver.
Øvrige toiletsæder leveres i hvid.
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At gå på toilettet er noget, vi gør mange gange i døgnet, så det 

bør ikke være forbundet med uoverstigelige vanskeligheder. 

Højden på toilettet er i dén forbindelse vigtig. Mange mennesker –

ikke mindst ældre – kan have vanskeligt ved at sætte sig og rejse 

sig ved toiletter i normal højde. Vi kan derfor levere vores 

toiletsæder i forhøjede udgaver.

Forhøjet
toiletsæde

Dania – skråtstillet. Med
100 mm’s forhøjer bagtil
og 50 mm’s forhøjer fortil.

1

2

Funktioner

Beslag – slidstærke, rengøringsvenlige beslag.

Styrebuffere – sikrer, at sædet sidder helt fast
i toiletskålen – også ved sideværts belastning,
fx forflytninger til og fra kørestol. Styrebufferne
kan indstilles til at gribe henholdsvis indvendigt
og udvendigt, alt efter skålens form.

Montering – beslag,
B-position

Montering – styrebufferMontering – beslag,
A-position

Materialer: Hærdeplast, kunststof, rustfrit stål

Maks. belastning: 150 kg
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Dania, 50/100 mm, skråtstillet u. låg

Toiletsæder, 50/100 mm skråtstillet

Dania, 50/100 mm, skråtstillet m. låg

Dania 100 mm leveres inkl. stænkskærm (T9515).

Dania 50/100 mm leveres inkl. stænkskærm (T9515).

Dania, 100 mm, åben front, u. låg

Toiletsæder, 100 mm forhøjet

Dania, 100 mm, åben front, m. låg

Dania, 100 mm, u. låg

Dania, 100 mm, m. låg

Colani, 50 mm, u. låg

Colani, 50 mm, m. låg

Ergosit, 50 mm, u. låg

Ergosit, 50 mm, m. låg

Stænkskærm skal bestilles separat (T9516). Dania R43000 undtaget.

Dania, 50 mm, åben front, u. låg

Dania, 50 mm, åben front, m. låg

Dania, 50 mm, u. låg

Dania, 50 mm, m. låg

Dania, 50 mm, m. låg, m. stænkskærm

Toiletsæder, 50 mm forhøjet

Stænkskærm, 100 mm
– mat transparent
kunststof. Nem at tage
af, fx ved rengøring og
udskiftning.

Stænkskærm, 50 mm
– mat transparent
kunststof. Nem at tage
af, fx ved rengøring og
udskiftning.

Ryglæn – højdereg. til
toilet med 700 mm fra væg
til front, hvor cisternen er
højthængende eller ind-
bygget i væg. Se side 49.

Tilhørende produkter til forhøjet toiletsæde

Hvid
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Materialer: Lakeret rustfrit stål, polystyren, aluminium, porcelæn

Maks. belastning: 200 kg

Betjening

Fjernbetjening: Toiletløfteren kan højdereguleres
automatisk via fjernbetjeningen.
Fjernbetjeningen kan fx hægtes på toiletstøtten eller
vægskinnen. Leveres med vægbeslag.

Skylknapper: De store betjeningsvenlige skylknapper
giver skyl på hhv. 3 og 6 liter.

Håndsving: Til manuel højdeindstilling. Kan placeres
efter behov på højre eller venstre side af løfteenheden.

Giver gående brugere støtte og hjælp til at sætte
og rejse sig.

Gør det muligt at få toiletsæde og kørestolens
sæde i samme niveau for lettere forflytning.

Giver hjælperen gode arbejdsbetingelser.

Kan højdereguleres op til 400 mm.

Leveres med toiletskål på 700 eller 550 mm og
til afløb enten i gulv eller i væg.

Ophæng til toilet
el og manuel

Forflytning til og fra toilettet kan virke uoverskuelig for brugere

med nedsat funktionsevne, selvhjulpne som ikke-selvhjulpne.

Det er vigtigt, at siddehøjden passer til brugersituationen, og at

begge brugerens fødder kan placeres på gulvet. Herved sikres bedre

balance og lettere forflytning fra toiletsædet.

Montering
Monteringsbolte til 
massiv mur medfølger.

Afløb 
i væg
R8146

Afløb i gulv
R8141

Afløb 
i væg
R8245/
R8246

Afløb i gulv
R8240/R8241

Gør det muligt at få toiletsædet
og kørestolens sæde i samme
niveau for lettere forflytning.

Kan højdereguleres op til
150 mm.

Leveres med toiletskål på
550 mm.
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Front- og rygstøtte
– for optimal siddestilling.
Se side 49

Tilhørende produkter til ophæng til toilet

Ryglæn – til R8240 og
R8245 for maksimal støtte
og komfort. Se side 49

Toiletstøtte 850 mm
– til R8240 og R8245 for
maksimal støtte på toilet-
tet. Se side 18

Toiletstøtte 600 mm
– til R8241 og R8246 for
maksimal støtte på toilettet.
Se side 18

150 mm højdereg., til gulvafløb

150 mm højdereg., til vægafløb

Ophæng til toilet, manuel 

Leveres inkl. toilet, cisterne med dobbeltskyl 3/6 l,
toiletsæde R27 og vægskinne.

Siddehøjde med toiletsæde: 425 - 825 mm

Toiletskål på 700 mm anbefales til kørestolsbrugere.
Det giver også bedre plads til hjælperen. Ryglæn anbefales,

se s. 49.

VA-godkendt (Danmark)
For placering af elinstallation, se s. 55

400 mm højdereg., til gulvafløb, A = 700 mm

400 mm højdereg., til vægafløb, A = 700 mm

400 mm højdereg., til gulvafløb, A = 550 mm

400 mm højdereg., til vægafløb, A = 550 mm

Ophæng til toilet, m. elmotor og fjernbetjening

Leveres inkl. toilet, cisterne med dobbeltskyl 3/6 l
og toiletsæde R37.

Siddehøjde med toiletsæde: 425 - 575 mm 

Ved bestilling af toiletstøtter til 
R8141 og R8146 bør der bestilles et sæt 

med låse i hhv. højre og venstre side. 
Kontakt Pressalit Care.

VA-godkendt (Danmark)

Papirholder: S. 19
Skylleknapper S. 19



31

50

70

100

100

600

790

50

70

100

100400

640

2B2A

93,5

220

744

847

70

26

1

2

3

Materialer: Aluminium, blødt purskum med trækerne, kunststof, tokomponent plast

Maks. belastning: 150 kg

Vejledning for montering på forskellige vægtyper kan findes på www.pressalitcare.com

Montering – brusebadesæde
lodret skinne

Monteringssæt til væg
bestilles særskilt. Se side 11.

Montering – manuel
lodret skinne

Monteringssæt til væg 
bestilles særskilt.
Se side 11.

Montering – el til
højderegulering

Monteringssæt til massiv 
mur medfølger.

Betjening

El med fjernbetjening – brusebadestolen kan højde-
reguleres automatisk via fjernbetjeningen.
Fjernbetjeningen kan fx hægtes på armlænet eller
vægskinnen. Fjernbetjeningen leveres med vægbeslag.

Manuel – betjeningsgrebet bag ryglænet/sædet holdes
løftet. Ryglænet/sædet løftes samtidig, og der høres
et klik. Ryglænet/sædet kan nu indstilles i højden.
Betjeningsgrebet slippes, og låsen falder i hak på skinnen.

Opklapning – med opklappet sæde og armlæn opta-
ger stolen et minimum af plads. Det giver større rum-
melighed i badeværelset – til glæde for både bruger og
hjælper.

Den selvhjulpne bruger kan nemt
indstille sædehøjden, fx til samme
højde som kørestolens sædehøjde.
Gående brugere får samtidig ekstra
støtte til at sætte sig og rejse sig
– og til at nå ned og vaske fødderne.

Armlænets ovale udformning giver
godt greb og god støtte.

Stolen reguleres let op til en god
arbejdshøjde for hjælperen, mens
brugeren sidder på stolen.

Blødt og skridsikkert materiale, der
aldrig føles koldt.

Sædet fås med afløbsriller eller med
hul for at lette intimhygiejnen.

Sædets og ryglænets højde indstilles
uafhængigt af hinanden.

Kan højdereguleres op til 620 mm.

Blødt og behageligt materiale,
der aldrig føles koldt.

Armlænets ovale udformning
giver godt greb og god støtte.

Sædet fås med afløbsriller
eller med hul for at lette
intimhygiejnen.

Sædets og ryglænets
højde indstilles uafhængigt
af hinanden.

Kan højdereguleres op til
330 mm.

ManuelEl

Brusebadestol
410

Med sine mange udbygningsmuligheder – rygstøtte, armlæn, sæde

med hul mv. – er brusebadestolen et godt eksempel på Pressalit

Care-systemets store fleksibilitet. Stolen kan opbygges og indstilles

efter nøjagtig de krav, brugeren eller brugersituationen stiller.

Brusebadestolen gør dermed brusesituationen til en både tryg og

komfortabel oplevelse.
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For placering af elinstallation, se s. 55.

Ved montering i anbefalet højde (847/850 mm) 
vil brusebadestolen kunne højdereguleres. 

El: 190-810 mm. Manuel: 382-712 mm 
– målt fra gulv til sædets overkant.

Sæde på lodret skinne

Brusebadesæde 250 mm højdereg. sæde

Brusebadesæde 250 mm højdereg. sæde m. hul

Ved montering i anbefalet højde (640 mm) 
vil brusebadesædet kunne højdereguleres fra 370 til 620 mm 

– målt fra gulv til sædets overkant. 

Rød RAL3003

Mørkeblå RAL5011

Grå

Turkis

Hvid

Bøjlesystem: S. 36
Hyldemodul: S. 38
Brusearmatur: S. 50
Armaturholder: S. 51
Brusestang med 
bruseholder: S. 51
Håndbruser: S. 51
Bruseforhængs-
stang: S. 41

Toiletstøtte – for maksi-
mal støtte ved brusebade-
stol. Ved frontal forflytning
anbefales 2 toiletstøtter i
stedet for armlæn på bruse-
badestolen. Se side 18.

Bøjlebeslag med toilet-
spand – anvendes i
forbindelse med sæde
med hul.
RT650: Bøjlebeslag m.

toiletspand
LA8855: Toiletspand

Bruseforhæng – til toilet-
støtte. Monteres direkte
under støtten. 830 x 1000
mm. Fås mønstret og hvid.
R9310000: Hvid
R9310: Mønstret

Front- og rygstøtte
– for optimal siddestilling.
Se side 49.

Tilhørende produkter til brusebadestol

Ryglæn m. armlæn u. lodret skinne

Ryglæn u. lodret skinne

Sæde m. hul u. lodret skinne

Sæde u. lodret skinne

340 mm højdereg. sæde m. hul, ryglæn

340 mm højdereg. sæde m. ryglæn

340 mm højdereg. sæde m. hul, ryg-/armlæn

340 mm højdereg. sæde m. ryg-/armlæn

500 mm højdereg. sæde m. hul, ryg-/armlæn, elmotor

500 mm højdereg. sæde m. ryg-/armlæn, elmotor

I opklappet stand: 208 mm

A-mål:
Manuel: 555 mm
El: 675 mm

I opklappet stand:
Manuel: 208 mm

El: 328 mm

Højderegulérbart og montering på lodret skinne

I opklappet stand:
Manuel: 250 mm

El: 367 mm

A-mål:
Manuel: 590 mm
El: 707 mmFor placering af elinstallation, se s. 55.

Ved montering på vandret skinne i anbefalet højde (823 mm) 
vil brusebadestolen kunne højdereguleres: 

El: 150-770 mm eller 250-870 mm
Manuel: 332-662 mm 

– målt fra gulv til sædets overkant.

330 mm højdereg. sæde m. hul, ryglæn

330 mm højdereg. sæde m. ryglæn

330 mm højdereg. sæde m. hul, ryg-/armlæn

330 mm højdereg. sæde m. ryg-/armlæn

500 mm højdereg. sæde m. hul, ryg-/armlæn, elmotor

500 mm højdereg. sæde m. ryg-/armlæn, elmotor

Til montering på vandret vægskinne
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Montering – fast

Monteringssæt til massiv
mur medfølger.

Montering – lodret skinne

Monteringssæt til væg
bestilles særskilt.
Se side 11.

Materialer: Aluminium, blødt purskum med trækerne, kunststof, tokomponent plast

Betjening

Betjeningsgrebet bag ryglænet/sædet holdes løftet.
Ryglænet/sædet løftes samtidig, og der høres et klik.
Ryglænet/sædet kan nu indstilles i højden. Betjenings-
grebet slippes, og låsen falder i hak på skinnen.

Opklapning – med opklappet sæde og armlæn opta-
ger stolen et minimum af plads. Det giver større rum-
melighed i badeværelset – til glæde for både bruger og
hjælper.

Armlænets ovale udform-
ning giver godt greb og
god støtte.

Kan højdereguleres op til
330 mm.

Sæde og ryg højdereguleres
uafhængigt af hinanden.

Blødt og behageligt materiale,
der aldrig føles koldt.

Brusebadestol til børn og små voksne. Udformning og design gør det

til en god og komfortabel oplevelse at tage brusebad. Med udbyg-

ningsmulighederne – ryglæn og armlæn – er stolen endnu et eksem-

pel på Pressalit Care-systemets fleksibilitet.

Brusebadestol
310

Maks. belastning: 150 kg. Ryglæn R6010: 100 kg

Vejledning for montering på forskellige vægtyper kan findes på www.pressalitcare.com
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Brusebadesæde

Ryglæn 360 mm

Fastmonteret

Ryglæn m. armlæn u. lodret skinne

Ryglæn u. lodret skinne

Sæde u. lodret skinne

340 mm højdereg. sæde m. ryglæn

340 mm højdereg. sæde m. ryg-/armlæn

Til montering på lodret vægskinne

330 mm højdereg. sæde m. ryglæn

330 mm højdereg. sæde m. ryg-/armlæn

Til montering på vandret vægskinne

Ved montering på vandret skinne i anbefalet højde (823 mm) 
vil brusebadestolen kunne højdereguleres fra 350 til 680 mm 

– målt fra gulv til sædets overkant.

Ved montering i anbefalet højde (790 mm) 
vil brusebadestolen kunne højdereguleres fra 350 til 690 mm

– målt fra gulv til sædets overkant.

Ved montering i anbefalet højde (500 mm) 
vil brusebadesædets højde være 400 mm  

– målt fra gulv til sædets overkant. 

Bøjlesystem: S. 36
Hyldemodul: S. 38
Brusearmatur: S. 50
Armaturholder: S. 51
Brusestang med 
bruseholder: S. 51
Håndbruser: S. 51
Bruseforhængs-
stang: S. 41

Toiletstøtte – for maksi-
mal støtte ved brusebade-
stol. Ved frontal forflytning
anbefales 2 toiletstøtter i
stedet for armlæn på
brusebadestolen. Se side 18.

Bruseforhæng – til 850 mm
toiletstøtte. Monteres direkte
under støtten.
830 x 1000 mm.
Fås mønstret og hvid.
R9310000: Hvid
R9310: Mønstret

Front- og rygstøtte
– for optimal siddestilling.
Se side 49.

Hvid

Rød RAL3003

Mørkeblå RAL5011

Grå

Turkis

Tilhørende produkter til brusebadestol

I opklappet stand: 210 mm

I opklappet stand: 175 mm

I opklappet stand: 160 mm
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Materialer: Aluminium, hærdeplast, kunststof

Maks. belastning: 135 kg

Vejledning for montering på forskellige vægtyper kan findes på www.pressalitcare.com

Montering – fast

Monteringssæt til massiv mur
medfølger.

Montering – lodret skinne

Monteringssæt til væg bestilles
særskilt. Se side 11.

Betjening

Betjeningsgrebet bag sædet holdes løftet. Sædet 
løftes samtidig, og der høres et klik. Sædet kan nu 
indstilles i højden. Betjeningsgrebet slippes, og låsen
falder i hak.

Opklapning – opklappet fylder klapsædet et 
minimum. Det giver mere plads – til glæde for alle.

Klapsæde – dybde 320 mm
Optager et minimum af plads.

Kan højdereguleres op til 450 mm.

Klapsæde

Klapsædet er ideelt, hvor der er behov for en ekstra siddeplads – på

badeværelset eller andre steder, hvor pladsen er trang eller behovet

for hvile stort, fx i køkkener og elevatorer samt på gangarealer og

trappeafsatser.
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Ved montering i anbefalet højde (475/465 mm) 
vil klapsædernes højde være 440 mm 

– målt fra gulv til sædets overkant. 

Sæde 320 mm

Fastmonteret

Ved montering i anbefalet højde (535 mm) vil klapsæderne
kunne højdereguleres fra 370 til 620 mm

– målt fra gulv til sædets overkant.

Sæde 320 mm højdereg., u. lodret skinne

Sæde 320 mm, 250 mm højdereg.

Til montering på lodret vægskinne

Hyldemodul. Se side 38. Trekantbøjle med 4
knopper. Se side 36.

Håndbruser. Se side 51.Brusestang med
bruseholder. Se side 51.

RT104:  Brusestang
RT600:  Bruseholder

Armaturholder med
brusearmatur

RT756: Armaturholder s.51
RT640: Brusearmatur s.50
RT641: Brusearmatur s.50

Tilhørende produkter til klapsæde

Bahama beige

Manhattan

Calypso

Pergamon

Hvid

Rød RAL3003

Mørkeblå RAL5011

I opklappet stand: 95 mm

I opklappet stand: 115 mm

I opklappet stand: 150 mm

Ved montering på vandret skinne i anbefalet højde (823 mm) 
vil klapsæderne kunne højdereguleres fra 430 til 880 mm  

– målt fra gulv til sædets overkant.

Sæde 320 mm, 450 mm højdereg.

Til montering på vandret vægskinne
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Montering – 
fastmonteret model

Monteringsskruer til 
massiv mur medfølger.

I situationer, hvor en person skal bades liggende, er det vigtigt, at

briksen både kan sænkes til en højde, der passer til forflytning fra fx

kørestol og hæves til en passende arbejdshøjde for hjælperen. 

Det er samtidig vigtigt, at liggekomfort og sikkerhed er i top.

Montering – højderegulerbar model

Monteringsskruer til massiv mur 
medfølger.

Materialer: Aluminium, purskum, kunststof, lakeret stål

Maks. belastning: 200 kg

Bruseplejebriksen med elmotor kan højdereguleres 700 mm ved hjælp af fjernbetjeningen.

Ingen kolde overflader - leje, ender og sengehest er beklædt med purskum.

Lejets svagt buede form medvirker til optimal liggekomfort og sikkerhed.

Vandopsamlingsbakke med integreret afløb forhindrer oversprøjtning af personale og gulv.

Den integrerede gascylinder gør det let at slå lejet op, så det kun optager minimal plads,
når det ikke er i brug.

Indstilleligt ryglæn i begge ender.

Slangen fra det centralt placerede
afløb i vandopsamlingsbakken føres 
til afløb i gulv eller væg.

Sengehesten er enhåndsbetjent og
enkel at slå op/ned.
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Blygrå

1800 mm

Bruseplejebriks – fastmonteret

Sengehest

1300 mm

1800 mm, 700 mm højdereg., elmotor m/fjernbetjening

1300 mm, 700 mm højdereg., elmotor m/fjernbetjening

Bruseplejebriks – højderegulerbar

Ved montering i anbefalet højde  
vil liggefladen være 865 over gulv.

I opklappet stand: 300 mm

Ved montering i anbefalet højde vil lejet 
kunne højdereguleres fra 300 til 1000 mm

For placering af elinstallation, se s. 55 I opklappet stand: 330 mm

1636 mm

1200 mm
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I badeværelset er det vigtigt at bevare en høj tilgængelighed.

Alle de ting, som hører med til badeværelsets miljø, skal kunne

opbevares på en enkel måde.

Pressalit Cares opbevaringsserie opfylder med sit åbne design

ønsket om tilgængelighed og overblik.

Opbevaringsmøblerne kan både monteres på væg og monteres på

Pressalit Care vægskinne.

Opbevaring

Hylderne giver optimal pladsudnyttelse i små
rum, hvor der ikke er plads til at åbne skabs-
låger.

Affaldsskuffen er en lukket enhed af hygiejniske
årsager.

Affaldsskuffen er forsynet med et betjeningseg-
net greb og et selvlukkende udtræk.

Hylderne og de perforerede kurve giver godt overblik
og direkte adgang til de artikler, som skal opbevares.

Kurvene kan anbringes på kurvebeslag, på væg-
skinne eller på hylde.

1

2

3

Montering - fast

Monteringskruer til
massiv mur medfølger.

Materialer: Lamineret MDF-plade, pulverlakeret stål, aluminium, kunststof

Maks. belastning: pr. hylde/beslag 30 kg.

Betjening/detaljer

Affaldsskuffen er forsynet med stativ til 1 stor eller 
2 små affaldsposer.

Kurvebeslaget findes i to udgaver: 
Til montering på bagplade eller på væg.

Kurvene kan hænge på Pressalit Care
vægskinnen.
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Trådkurve - til kurvebeslag.
RT768 passer kun til kurve-
beslag på væg, RT989.
Se side 39.

Supplerende produkter

Bagplade med 2 hylder og affaldsskuffe

Bagplade med 4 hylder

Bagplade med 4 kurvebeslag

Bagplade

Til montering på vandret vægskinne

Bagplade med 2 hylder og affaldsskuffe

Bagplade med 4 hylder

Bagplade med 4 kurvebeslag

Bagplade

Fastmonteret

Perforeret kurv, 244 x 244 x 176 mm

Perforeret kurv, 500 x 307 x 200 mm

Kurvebeslag til bagplade

Kurvebeslag til væg

Kurve og kurvebeslag

Hylde, 500 x 320 x 24 mm

Hylder
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Materialer: Aluminium og kunststof

Maks. belastning, bøjle: 10 kg

Montering på væg:

Monteringsskruer til massiv mur medfølger.

Bokse og hylder er forsynet med en krave, så de ligger
sikkert i bøjlen. Boksene er forsynet med huller
så de kan hænges på knopperne.

Knoppens design gør at håndeklædestroppen nemt
slipper knoppen ved træk i håndklædet.

Bøjlesystem

Den enkelte brugers behov og ønsker - og den eventuelle hjælpers

opgaver i badeværelset - stiller oftest sine egne helt specielle

krav til placering af toiletartikler i badeværelset. Bøjlen - som findes

i fire varianter - kombineres frit med bokse, hylder og knopper.

Bøjlesystemet er velegnet ved brusested og håndvask, hvor systemet

kan monteres på væg eller på ophæng til håndvask.

2

Montering på ophæng til vask:

Kan monteres på begge sider af vasken og i
to forskellige højder.

Boksene kan placeres i bøjle, på hylde eller hænges på
knopperne.

3 bøjlevarianter er forsynet med 4 knopper, der kan anvendes
til håndklæder, eller som man alternativt kan hænge bokse på.

Knopperne kan monteres direkte på væg, og her ligeledes
benyttes til håndklæder eller bokse.
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RT920

RT931

RT935

RT936

RT937

RT924

Aluminium, stål

Sort plast

Hvid matteret plast

Reservepapirholder

Toiletbørste med holder

Toiletpapirholder

Div. holdere

Trekantbøjle til ophæng til håndvask

Trekantbøjle til ophæng til håndvask

Sæbedispenser til ophæng til håndvask

Sæbedispenser til ophæng til håndvask

Håndtørrer

Tilbehør til håndvask

Knop, dobbelt

Spejlholdere, 4 stk.

Spejl 1000 x 600 mm

Spejl inkl. 4 spejlholdere

Knop, 2 stk.

Knopper og spejlholdere

Boks 154 x 76 x 85 mm

Trekantboks 195 x 195 x 85 mm

Hylde 309 x 76 x 12 mm

Trekanthylde 195 x 195 x 12 mm

Boks 76 x 76 x 85 mm

Bokse og hylder

Trekantbøjle med 4 knopper, 277,5 x 277,5 mm

Lang bøjle til håndklæde, 558 x 91,5 mm

Dobbeltbøjle med 4 knopper, 343 x 182,5 mm

Enkeltbøjle med 4 knopper, 318 x 105 mm

Bøjler

Alle bokse har afløbshuller.
Hylder er med forhøjet kant.

RT935, RT936 og RT937 har sensor.
RT930 og RT935 passer til ophængene side 13 og 15.

RT931 og RT936 passer til ophængene side 17.
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Montering på væg

Monteringsskruer til massiv
mur medfølger.

Montering på ophæng

Kan monteres på begge sider af
ophænget.

Materialer: Aluminium, kunststoflaminat, rustfrit stål

Maks. belastning, hylde: 4 kg

Vejledning for montering på forskellige vægtyper kan findes på www.pressalitcare.com

Betjening

Højderegulering af søjle – låsegrebet skubbes indad,
til det griber fat (1). Herefter drejes grebet nedad
(2). Hyldemodulet kan nu indstilles i højden. Når
højden er fundet, drejes låsegrebet atter opad (3).
Søjlen er fastlåst.

Højderegulering af hylde og håndklædeholder
– beslaget, der befinder sig under hylden, drejes mod
venstre (1). Hylden føres nu op eller ned til den ønskede
position (2). Fastgør hylden ved igen at dreje på beslaget
under hylden – denne gang mod højre (3).

Bakker – og visse trådkurvemodeller – kan placeres
i håndklædeholderen.

Hylder og håndklædeholder kan drejes ind mod
væggen for at give mere plads i rummet.

Hyldemodulet består af søjle med
svingbare hylder og håndklædeholder. 

Alle dele reguleres trinløst langs søjlen.

Delene kan frit sammensættes til netop
den løsning, der er brug for.

Søjlen fås i to forskellige mål:
400 og 600 mm.

Alle hylder har greb. Grebene gør det
nemt at få fat i hylderne og forhindrer
bakker m.m. i at rutsje af.

Trådkurven er velegnet til opbevaring
af større ting. Alle typer trådkurve
kan hænges på vægskinnen.
Enkelte kan også anvendes som
indsats i håndklædeholderen.

Uanset hvem man er, er det altid bekvemt, når de ting, man har

brug for, er lige ved hånden – også ting som håndsæbe, shampoo,

håndklæder og bodylotion. Derfor har Pressalit Care udviklet et

hyldemodul og et system af trådkurve, som kan monteres på

skinnen.

Hyldemodul
og trådkurv
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RT769

Universalhylde, A 430 x B 148 x C 136 mm

Affaldskurv, A 212 x B 116 x C 344 mm t. hyldemodul

Blekurv, A 402 x B 212 x C 174 mm

Vaskekludskurv, A 212 x B 212 x C 174 mm

Universalkurv, A 326 x B 116 x C 136 mm t. hyldemodul

Affaldskurv, A 297 x B 222 x C 344 mm

Trådkurve til vandret skinne
RT764/RT765/RT766/RT767/RT768

Hvid: Bakker

Grå: Hylder og trådkurve

Hvid

Rød RAL3003

Mørkeblå RAL5011

Grå

Turkis

Håndklædeholder 
– passer til trådkurv RT765
og RT768.
500 x 154 mm.

Bakke – til hylde,
til håndklædeholder og
til universalhylde.
A: 180 mm
B: 130 mm
C: 36 mm

Hylde
400 x 152 mm.

Tilhørende produkter til hyldemodul

xxx: Farve på vægkonsol.

600 mm søjle

400 mm søjle

400 mm søjle, 1 hylde, håndklædeholder, 1 bakke

600 mm søjle, 2 hylder, håndklædeholder, 2 bakker

Fastmonteret

600 mm søjle

400 mm søjle

400 mm søjle, 1 hylde, håndklædeholder, 1 bakke

600 mm søjle, 2 hylder, håndklædeholder, 2 bakker

Til montering på ophæng til håndvask

600 mm søjle

400 mm søjle

400 mm søjle, 1 hylde, håndklædeholder, 1 bakke

600 mm søjle, 2 hylder, håndklædeholder, 2 bakker

Til montering på vandret vægskinne

RT765 og RT768 passer også i håndklædeholder på hyldemodul
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Materialer: Pulverlakeret aluminium, kunststof

Maks. belastning: Ved spændvidde op til 1000 mm: 210 kg
Ved spændvidde op til 1300 mm: 150 kg

Vejledning for montering på forskellige vægtyper kan findes på www.pressalitcare.com

Montering på væg

Monteringsskruer til massiv mur
medfølger.

Montering

Efter montering af vægrosetten på væg trykkes
afdækningskappen fast for at skjule skruerne.

Et monteret greb holder 50 mm’s
afstand fra væg. Afstanden gør
det nemt at få fat om grebet.

Grebsdiameteren er 33 mm.
Grebet ligger derfor godt i hånden
og gør et fast greb muligt.

Håndgreb og 
bruseforhængsstang

Håndgreb fra Pressalit Care er en god hjælp for alle, der har brug for

ekstra støtte. Håndgrebene kan desuden benyttes til at hænge

håndklæder på, som brusestang m.m.
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RT201000 RT600xxxRT202 RT205

RT103035

RT136035

RT212035

RT215035
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RT101xxx
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RT104xxx

RT114xxx

RT115xxx

RT118xxx

RT119xxx

RT110xxx

AC B

33

50
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RT212xxx

RT215xxx

RT115/RT119 RT114/RT118

RT103

RT124xxx

RT126xxx

RT128xxx

RT136xxx

RT138xxx

RT225

RT136/RT138

B

A

RT124/RT126/RT128

135°

RT110

Vinkelhåndgreb 90°, venstre, A 400 x B 475 mm

Vinkelhåndgreb 90°, højre, A 400 x B 900 mm

Vinkelhåndgreb 90°, venstre, A 400 x B 900 mm

Anvendes i rum, hvor der benyttes loftlift. 
De 2 svingbare stænger kan drejes 90° til begge sider, 

således at en loftlift kan passere. 
Kan også anvendes som rumdeler.

Inkl. 2 x 12 forhængsringe.

Svingbar bruseforhængsstang 1500 x 1500 mm

Inkl. 2 x 12 forhængsringe.

Bruseforhængsstang 1500 x 1500 mm

Bruseforhængsstang 1200 x 1200 mm

Bruseforhængsstang

Højre/venstre A 762 x B 1200 x C 1090 mm

Højre/venstre A 762 x B 762 x C 1090 mm

Højre/venstre vendbar A 762 x B 1200 mm

Højre/venstre vendbar A 762 x B 762 mm

Højre/venstre vendbar A 762 x B 475 mm

Håndgrebshjørne

Vinkelhåndgreb 135°, 450 x 450 mm

Vinkelhåndgreb 90°, højre, A 400 x B 475 mm

Håndgreb, lige 1000 mm

Håndgreb, lige 800 mm

Håndgreb, lige 600 mm

Håndgreb, lige 450 mm

Håndgreb, lige 300 mm

Håndgreb

Bruseholder – til lodret
greb. Se side 51.

Forhængsringe 
12 stk.

Bruseforhæng
RT202000: Str. 1500 x 2000
mm, 2 stk., hvid
RT205000: Str. 1800 x 2000
mm, 2 stk., hvid
RT202: Mønstret
RT205: Mønstret

Tilhørende produkter til håndgreb og bruseforhængsstang

Hvid

Rød RAL3003

Mørkeblå RAL5011

Grå

Turkis

RT225: Aluminium

Svingbar bruseforhængsstang
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Håndgreb
elementer

Håndgreb fra Pressalit Care er et system i systemet. Ved hjælp af

få elementer er det muligt at skabe et uendeligt antal individuelle

løsninger. De enkelte løsninger kan endvidere udbygges til større

systemer. Håndgreb fra Pressalit Care kan derfor anvendes både

på badeværelser og i gangarealer – alle steder, hvor der er brug

for ekstra støtte.

Systemet er så fleksibelt, at montering kan tilpasses
eventuelle fuger, monteringsbjælker og væggenes

bæreevne. Da stroppen (2A) kan åbnes, kan der til
enhver tid bygges videre på eksisterende håndgreb

og håndgrebssystemer.

Et monteret greb holder 50 mm’s afstand fra væg.
Det gør det nemt at komme til grebet og få fat om det.

Grebsdiameteren er 33 mm. Grebet ligger derfor
godt i hånden og gør et fast greb muligt.

Montering

Samling af to rørstykker foretages ved at skrue de
enkelte rørstykker sammen. Hertil anvendes en
samleenhed, der monteres i rørstykkernes ender.

Stroppen åbnes og lukkes ved hjælp af en skrue
(2A og 2B). Skruen skjules med den drejelige krave
(2C). Roset og konsol skjules med afdækningskappe.

Montering på væg

Monteringsskruer til massiv
mur medfølger.

Materialer: Pulverlakeret aluminium, kunststof

Maks. belastning: Ved spændvidde op til 1000 mm: 210 kg
Ved spændvidde op til 1300 mm: 150 kg

Vejledning for montering på forskellige vægtyper kan findes på www.pressalitcare.com
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RT360

RT362

RT361

RT363

Venstre, 400 x 154 mm

Højre, 400 x 154 mm

RørstykkeRørstykke

Vinkelrørstykke m. lodret vinkelRørstykke m. strop

Inkl. vægroset.

Inkl. vægroset.

Inkl. vægroset.

Vinkelrørstykke m. vandret vinkel Vinkel 90̊

154 x 154 mm762 x 154 mm

Inkl. vægroset.

Konsol

Endestykke m. strop

Konsol m. strop og samleenhed

Konsol m. strop

Fittings

Tilhørende produkter til håndgreb

Bruseholder – til lodret
greb. Se side 51.

Hvid

Rød RAL3003

Mørkeblå RAL5011

Grå

Turkis

1200 mm

300 mm

2400 mm

321 mm

608 mm

746 mm

1046 mm

365 mm

652 mm

790 mm

1090 mm
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Materialer: ABS-kunststof

Maks. belastning: Ved spændvidde op til 600 mm: 100 kg

Montering af vægroset

Monteringsskruer til væg
bestilles særskilt undtagen
R1451, R1452, R1453 og R1454,
hvor monteringsskruer til massiv
mur medfølger.

Samling af håndgreb

Rørstykker og fittings limes
sammen med ABS-lim.
Pressalit Care anbefaler Cyanolit
(Pressalit Care nr. T4654).

Fordele

Håndgreb – håndgrebet har en gribefast rillet
overflade.

Afdækningskappe – til vægrosetten. Efter montering
af vægrosetten på væg trykkes afdækningskappen fast
for at skjule skruerne.

1

2

Grebsdiameteren er
32 mm. Grebet ligger
derfor godt i hånden og
gør et fast greb muligt.

Et monteret greb holder
52 mm’s afstand fra væg.
Afstanden gør det nemt
at få fat om grebet.

Materialet er gennem-
farvet – ridser og almin-
delig slitage ses ikke.

Kan samles i et utal af
kombinationer.

Pressalit Cares håndgrebssystem i ABS-plast er et godt greb i enhver

situation. Det er behageligt at røre ved, og den rillede overflade giver

et sikkert greb. Der er også mulighed for at kombinere det greb, der

passer til den enkelte bruger. Meget velegnet til både badeværelses-,

trappe- og gelændergreb.

Håndgreb
ABS
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Vægroset m. T-stykke og tappe*

Vægroset m. 90° vinkel og tap*

Vægroset m. 90° vinkel og tap inkl. afdækningskappe

Tap

Endeprop

Vægroset m. tap*

45° vinkel m. tap

T-stykke u. tap

90° vinkel u. tap

*Leveres uden afdækningskappe.

Fittings

Rørstykke

Højre, 90°, 600 x 600 mm

Vinkelhåndgreb

Venstre, 90°, 600 x 600 mm

Højre, 135°, 450 x 450 mm

Venstre, 135°, 450 x 450 mm

I salgsemballage, 153 mm

I salgsemballage, 306 mm

I salgsemballage, 459 mm

I salgsemballage, 612 mm

Håndgreb m. afdækningskappe

Hvid

Rød RAL3003

Mørkeblå RAL5011

81 mm

234 mm

387 mm

540 mm

153 mm

306 mm

459 mm

612 mm
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Materialer: Pulverlakeret aluminium, kunststof

Maks. belastning: Ved spændvidde op til 1000 mm: 210 kg
Ved spændvidde op til 1300 mm: 150 kg

Montering på væg

Monteringsskruer til massiv 
mur medfølger.

Håndlisterne fra Pressalit Care fås i samme gedigne udførelse og

samme farver som Pressalit Cares håndgreb. De er særligt 

anvendelige på gangarealer ved ældre- og plejeboliger

samt hospitaler, hvor sikkerhed kombineret med æstetik er

i højsædet.Håndliste

1

2

3

Montering

Håndlisten monteres med 90° vægkonsoller

Håndlister kan skrues sammen ved hjælp af en samle-
enhed. Samlinger skjules med en plastkrave.

Afslutning på håndlisten er en endeafdækning i kunst-
stof.

Et monteret greb holder 
50 mm’s afstand fra væg.
Afstanden gør det nemt at
få fat om grebet.

Grebsdiameteren er 44 mm.
Grebet ligger derfor godt i
hånden og gør et fast greb
muligt.

På grund af vægkonsollens
udformning får hånden et
uhindret løb i hele hånd-
listens længde.
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Rød RAL3003

Mørkeblå RAL5011
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Turkis

Håndliste 1000 mm m/2 vægkonsoller

Håndliste 1500 mm m/2 vægkonsoller

Håndliste 2000 mm m/3 vægkonsoller

Håndliste 2500 mm m/3 vægkonsoller

90° vinkel

Vinkel

Håndliste 3000 mm m/3 vægkonsoller

Håndliste 3500 mm m/4 vægkonsoller

Håndliste 4000 mm m/4 vægkonsoller

Håndliste

Leveres også i specialmål.

Ved specialmål og længere håndlisteforløb 

kontaktes Pressalit Care.
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Materialer: Porcelæn

Papirholder
– til montering under
toiletstøtten. Se side 19.

Ryglæn – til toilet med
700 mm fra væg til front,
hvor cisternen er højt-
hængende eller indbygget 
i væg.
Se side 49.

Toiletstøtte – for maksi-
mal støtte. Se side 18.

Toiletsæde
Se side 20 og 22.

Armaturer
RT620: Kort tud
RT621: Lang svingtud
RT630: Med sensor
Se side 50.

Tilhørende produkter til toilet

Siddehøjde uden toiletsæde: 460/400 mm.
Leveres med dobbeltskyl forindstillet til 3/6 liter.

Kan omstilles til 2/4 liter.

VA-godkendt (Danmark)

Toilet, standardhøjde, A 400, B 815 mm, S-lås

Toilet, standardhøjde, A 400, B 815 mm, P-lås

Toilet, høj model, A 460, B 875 mm, S-lås

Toilet, gulvmodel

Toilet, A 700 mm

Toilet, A 550 mm

Toilet 700 mm anbefales til kørestolsbrugere - giver også bedre
plads til hjælperen. Ryglæn anbefales.

Væghængt toilet giver mulighed for montering i individuel højde. 
Nedenunder er der plads til kørestolens fodstøtter, mobilliftens

ben og hjælperens fødder.
Letter rengøring af gulv.

VA-godkendt (Danmark)

Toilet, væghængt

Håndvask og
toiletskål

Håndvaskens form og størrelse skal sikre, at både siddende og

stående brugere kan komme tæt på vandstrålen og betjene armaturet.

Siddehøjden på toiletskålen er afgørende for, at brugeren sidder sta-

bilt. En standardløsning passer ikke alle. Alternativt vælges en ekstra

høj toiletskål, eller en væghængt skål monteres i hensigtsmæssig

højde.

Håndvask med overløb

Håndvask uden overløb

Ergonomisk håndvask

Hanehul: Ø = 35 cm

Forkanten - med den indadgående bue - stabiliserer en stående
såvel som en siddende bruger. De afrundede kanter er gode at

gribe om og støtte sig til.
For den siddende bruger giver hjørnernes design plads og støtte

til albuerne i vasken og den flade bund giver
plads til benene. 

Til- og afløb: Se side 54
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Materialer: Aluminium, blødt purskum med trækerne, kunststof, rustfrit stål, tokomponent plast

Maks. belastning: Front- og rygstøtte: 70 kg
Ryglæn: 100 kg

Ryglæn til toilet u. cisterne

Ryglæn, fastmonteret

Til toiletskåle med højtsiddende cisterne.
Må ikke benyttes ved indbygningscisterne.

Ryglæn til toilet u. cisterne

Ryglæn til montering på vandret vægskinne

Anbefales, hvor toilettets afstand væg-front = 700 mm

Ryglæn til toilet u. cisterne 150 mm højdereg.

Ryglæn til montering på vandret vægskinne

Anbefales, hvor toilettets afstand væg-front = 700 mm

Målene angiver støtternes centerafstand.

Front- og rygstøtte til brusebadestol og toiletstøtter
Regulerbar: A 450 - 520 mm

Regulerbar: A 550 - 620 mm

Regulerbar: A 700 - 770 mm

Anbringes foran eller bag ved brugeren. Stabiliserer og korrigerer 
bruger med nedsat kropsbalance.

RT800 til brusebadestol 310 og toiletstøtter. 
RT801 til brusebadestol 410 og toiletstøtter. 

RT802 til toiletstøtter. 

Frontstøtte
og ryglæn

For personer med nedsat balanceevne er det vigtigt at sidde stabilt.

Indstillelig frontstøtte og ryglæn sikrer optimal støtte og komfort på

toilet og brusebadestol.
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Betjeningsvenlige greb i kontrastfarve, som er nemme at se. 
De ekstra lange greb på RT641 er i røgfarvet plast.

En skoldningssikring hindrer utilsigtet indstilling over 38°.
Armaturet er varmeisoleret.

Kan monteres på armaturholder RT756.

Brusearmatur med termostat

Brusearmatur m. termostat og ekstra lange greb

Brusearmatur

Betjeningsgrebet er erstattet med sensor, så armaturet er
berøringsfrit, og bakterier ikke overføres fra person til person.

Velegnet for brugere der har vanskeligt ved at betjene greb.
Vandmængde og temperatur er forindstillet, men kan ændres.

Vandmængde er forindstillet, temperatur kan 
reguleres med grebet på højre side af armaturet.

Inkl. 1 stk. 6 V litiumbatteri til strømforsyning.

Armatur, med sensor 

Armatur til håndvask

Armatur, lang svingtud

Armatur, kort tud

Det ringformede betjeningsgreb er egnet til brugere med nedsat
funktionsevne.

Den lange svingtud gør det nemmere for siddende brugere at nå
vandet. Tuden svinges til siden, hvis den er i vejen.

Signaturen for varmt og koldt vand kan ses fra både siddende og
stående position.

Skoldningssikring hindrer utilsigtet indstilling over 40°.
Indbygget vandsparefunktion for lille og stor vandmængde.

Grebet er - for stor vandmængde - fjederbelastet, hvilket også
sikrer mod oversprøjtning.

Grænsen for lille og stor vandmængde kan indstilles.

Armatur til håndvask

Armatur
Armaturet på håndvasken eller ved brusebadet skal være nemt,

behageligt og logisk at betjene - uanset om man står eller sidder.

Materialer: Forkromet messing, kunststof
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Bruseholder til lodret greb

Håndbruser, 3 stråletyper (standard, soft, massage)

Håndbruser, 1 stråletype

Hvid

Rød RAL3003

Mørkeblå RAL5011

Grå

Turkis

Krom

Brusearmatur 
Se side 50.

Håndgrebshjørne - til
brusebad
Se side 41.

Håndgreb -
1000 mm
Se side 41.

Tilhørende produkter til RT756 Tilhørende produkter til RT600

Anbefales med håndgreb
RT104, RT118/119, RT136/138.

Bruseholderens udformning og låsesystem gør det enkelt at
indstille den i højden - også for svage hænder.

Et klik-system gør, at håndbruserens - og dermed strålens 
- vinkel kan indstilles efter ønske.

Monteret på lodret håndgreb med længde 1000 mm bliver 
bruseholderen velegnet til både siddende og stående bruger.

Samtidig får man et godt støttegreb.

Bruseholder

Vægt RT610/RT611: 155 g/170 g.
Grebets buede form samt vægtbalance mellem hoved og greb

gør bruseren velegnet for hænder med nedsat funktion.
Omstillingsring med tap gør det nemt at skifte stråletype.

Stråleformerne i silikone gør dem nemme at holde rene for kalk.
Slangens længde på 2000 mm og drejelige omløbere giver stor

aktionsradius.

Håndbruser

1200 mm tilløbsslange medfølger.
Holderen til håndbruseren kan monteres på

højre eller venstre side efter behov. 
Foto viser placering til højre hånd.

Armaturholder passer til alle blandingsbatterier, der overholder
almindelig vvs-standard, 151 mm.

Den flytbare armaturholder giver mulighed for individuel 
placering af håndbruser og armatur. Ved 

brusebadestolen, ved håndvasken - hårvask, ved 
toilettet - bidetfunktion.

Snaplåsen har justerbar fjederspænding for individuel tilpasning.

Armaturholder

Armaturholder til montering på vandret vægskinne

Håndbruser
og bruseholder

Håndbruseren skal være let og nem at håndtere – også for hænder

med nedsat funktion. Samtidig er det vigtigt, at håndbruseren kan

placeres præcis der, hvor situationen kræver det. Fleksibilitet skabes

ved at anbringe armaturholder på skinne. 
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Hvid

Grå: Grebsafslutninger

Toiletsæde
Se side 20.

Papirholder – kan monte-
res på både højre og 
venstre håndtag.

Papirholder – med fjeder.
Kan betjenes med én hånd.

Tilhørende produkter til R1100/R1101/R1102 Tilhørende produkter til R1170/R1171 

Monteres nemt og hurtigt på toilet. Solide greb giver
god støtte, og de polstrede håndtag giver komfort for 

hænder og arme.

Armstøtterne kan slås individuelt op.

Hvidt toiletsæde og koboltblå håndtag.
Leveres med beslag BL1.

Uden toiletsæde

Med toiletsæde R37

Armstøtte til montering på toilet

En god hjælp, når man sidder, står, skal rejse sig og sætte sig.
Gode, brede støtteflader for hånd og arm. Den afrundede form

giver et sikkert og behageligt greb. Toiletstøtten kan slås op, når
den ikke er i brug – eller for at give plads.

Toiletstøtte m. ben, brugshøjde 800 mm

Toiletstøtte m. ben, brugshøjde 850 mm

Toiletstøtte

Toiletstøtte – fastmonteret

Montering – R1100: Ved
montering i anbefalet højde
(890/840 (DK) mm) er toilet-
støttens højde 850/800 mm
– målt fra gulv til toiletstøttens
overkant.

Monteringsskruer til massiv mur
medfølger.

Montering – R1101/1102: Ved
(890/840 (DK) mm) er toilet-
støttens højde 850/800 mm
– målt fra gulv til toiletstøttens
overkant.

Monteringsskruer til massiv mur
medfølger.

R1101/1102

R1100

I opklappet stand: 140 mm

I opklappet stand: 185 mm
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Montering – ved montering i
anbefalet højde (525 mm) er
bruseklapsædets højde 440 mm
– målt fra gulv til sædets over-
kant.

Monteringsskruer til massiv mur
medfølger.

Bruseklapsæde m. udskæring

Bruseklapsæde

Ryglæn til bruseklapsæde

Bruseklapsæde og ryglæn

I opklappet stand: 180 mm

Sædet fås i 2 varianter. Med afløbsriller eller
med udskæring for at lette intimhygiejnen.

Hvid

Grå: bruseklapsæde og ryglæn
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340

76,576,5

R2064: A = T4626
R2074: A = T4633
R2084: A = T4657

R2065: A = T4627
R2075: A = T4611
R2085: A = T4656

R2061: A = T4604
R2071: A = T4610
R2081: A = T4655
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R2065: A = T4627
R2075: A = T4611
R2085: A = T4656

R2065

R2075

R2085

Fleksibelt til-/afløbssystem, 500 mm

Fleksibelt til-/afløbssystem, 1/2"/500mm/UK

Fleksibelt til-/afløbssystem, VA/500 mm/DK

Montagehøjden er bl.a. afpasset efter kørestolens
fodstøtter.

Til-/afløbssystemerne kan suppleres med:
Vandlås:          R2058
Udluftningskit:  R2059

Fleksibelt til-/afløbssystem, 500 mm

Fleksibelt til-/afløbssystem, 700 mm

Fleksibelt til-/afløbssystem, 1/2"/700mm/UK

Fleksibelt til-/afløbssystem, VA/700 mm/DK

Til-/afløbssystemerne kan leveres i specialmål. 

Montagehøjden er bl.a. afpasset efter kørestolens
fodstøtter.

Til-/afløbssystemerne kan suppleres med:
Vandlås:          R2058
Udluftningskit:  R2059

Fleksibelt til-/afløbssystem, 700 mm

Fleksibelt til-/afløbssystem, 1200 mm

Fleksibelt til-/afløbssystem, 1/2"/1200mm/UK

Fleksibelt til-/afløbssystem, VA/1200 mm/DK

Til-/afløbssystemerne kan leveres i specialmål.

Montagehøjden er bl.a. afpasset efter kørestolens
fodstøtter.

Til-/afløbssystemerne kan suppleres med:
Vandlås:          R2058
Udluftningskit:  R2059

Fleksibelt til-/afløbssystem, 1200 mm

Der findes, som det fremgår ovenfor, tre varianter af hvert system:
80-serien er VA-godkendt i Danmark og sælges kun her.
70-serien har 1/2" slanger i stedet for 3/8" og sælges primært i UK.
60-serien sælges alle andre steder.

Pressalit Care anbefaler, at til- og afløbstilslutninger på væg er 90° vinkler, der peger nedad.

Ved anbefalet monteringshøjde
og vandudtag 340 mm over
gulv kan ophænget passere
til-/afløbsinstallationen.

Disse ophæng kan ikke passere
til-/afløbsinstallationen. 

Ved anbefalet monteringshøjde
og vandudtag 340 mm over
gulv kan ophænget passere
til-/afløbsinstallationen.

Til- og afløbsslangerne er skjult
bag afdækningspladen.

El og gas: R4660, R4670 og R4760

El og gas: R4660, R4670 og R4760

El og gas: R4260, R4270 og R4360

Manuel: R4540

Manuel: R4540

Manuel: R4140

Disse ophæng kan ikke passere
til-/afløbsinstallationen. 

El: R4920, R4921, R4930, R4931 RT756

Fleksible til- og
afløbssystemer

De fleksible til- og afløbssystemer er nødvendige for at gøre ind-

stilling af håndvaske og brusearmatur mulig. For at opnå den fulde

fleksibilitet for produkterne er det vigtigt, at vandinstallationerne er

placeret rigtigt og fx ikke spærrer for bevægelsen. Udførlig monte-

ringsvejledning følger naturligvis med de enkelte produkter, men

kan også rekvireres særskilt til fx projekteringsformål.

Fleksibelt til-/afløbssystem, 700 mm

Fleksibelt til-/afløbssystem, 1/2"/700mm/UK

Fleksibelt til-/afløbssystem, VA/700 mm/DK

Til-/afløbssystemerne kan suppleres med:
Vandlås:          R2058
Udluftningskit:  R2059

Armaturholder leveres med 1200 mm tilløbsslanger

Montagehøjden er bl.a. afpasset efter kørestolens
fodstøtter.

Fleksibelt til-/afløbssystem, 700 mm
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Transformer 230 V/24 VDC jævnstrøm
monteres i et tørt rum adskilt fra bade-
rummet eller under loftet.
Ved produkter på vandret skinne er det
vigtigt, at eludtaget placeres modsat
bevægelsesretningen og så tæt på produk-
tets bevægelsesstart – markering 0 – som
muligt for ikke at begrænse den vandrette
bevægelse.

Styreboksen med indbygget transformer
skal tilsluttes 230 V.
Dette kan ske, ved at der er en vådrums-
godkendt vægdåse – eludtag (markeret
med blåt) – til stede, eller ved at føre en
godkendt ledning gennem væggen for til-
slutning uden for rummet.

Transformer 230 V/24 VDC jævnstrøm
monteres i et tørt rum adskilt fra bade-
rummet eller under loftet.
Ved produkter på vandret skinne er det
vigtigt, at eludtaget placeres modsat
bevægelsesretningen og så tæt på produk-
tets bevægelsesstart – markering 0 – som
muligt for ikke at begrænse den vandrette
bevægelse.

Styreboksen med indbygget transformer
skal tilsluttes 230 V.
Dette kan ske, ved at der er en vådrums-
godkendt vægdåse – eludtag (markeret
med blåt) – til stede, eller ved at føre en
godkendt ledning gennem væggen for til-
slutning uden for rummet.

Ligesom ved installation af vand er det også ved elinstallationerne

vigtigt at få alt projekteret rigtigt fra starten – både af funktionelle

og af æstetiske grunde. Installationen foretages af autoriseret

elinstallatør og skal følge gældende national lovgivning. Udførlig

monteringsvejledning følger naturligvis med de enkelte produkter,

men kan også rekvireres særskilt til fx projekteringsformål.Elinstallationer
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6Pressalit Care A/S
Pressalitvej 1
DK-8680 Ry

Tel. +45 8788 8777
Fax +45 8788 8669
E-mail mail@pressalitcare.com

A division of Pressalit Group A/S
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Pressalit Care er førende inden for indretninger til mennesker 
med nedsat funktionsevne. Filosofien er, at nedsat funktionsevne
ikke behøver at begrænse et menneskes udfoldelse. Vores design 
af løsninger til køkken og bad er i alle detaljer båret af denne 
grundtanke.

Vi tilbyder 30 års erfaring inden for Health Care branchen og 
opererer i dag over hele verden.

Pressalit Care har hovedkontor i Danmark.

www.pressalitcare.dk

Dansk Salg
Pressalitvej 1
DK-8680 Ry

Tel. 8788 8989
Fax 8788 8669
E-mail dk@pressalitcare.com


