
For personer med nedsat funktionsevne kan det være en stor udfordring at bruge køkkenet 
og dets mange funktioner, hvis ikke der er inkorporeret tilgængelige og fleksible løsninger. 
Ved at vælge et højdejusterbart køkken sikrer du, at alle får muligheden for at være med i 
køkkenet.

Højdejusterbare køkkener



Et køkken, der kan reguleres i højden, skaber plads 
til alle; både stående og siddende brugere får mu-
lighed for at anvende køkkenet og deltage i aktivi-
teterne ved bordet. Eksempelvis kan den siddende 
bruger regulere højden på bordpladen, så der bliver 
plads til benene under bordet samt regulere højden 
på overskabene, så alle redskaberne i køkkenet 
kommer inden for rækkevidde.

Skab rum til selvhjulpenhed
Det går ud over livskvaliteten, når menneskers selv-
stændighed bliver svækket, og netop derfor er det 
så vigtigt at skabe rum til selvhjulpenhed.
Uden højderegulerbare løsninger i køkkenet bliver 
kørestolsbrugere og andre personer med nedsat 
funktionsevne ofte afskåret fra at deltage i aktivite-
terne i køkkenet; det kan være svært at nå gryden 
på komfuret uden risiko for at brænde sig, tingene  
i skabene kan være uden for rækkevidde, og  
arbejdsstillingen ved bordet kan være uhensigts-
mæssig. Med fleksible køkkenløsninger, der kan 

reguleres til den enkelte brugers behov, får den 
enkelte bruger mulighed for at deltage i madlavnin-
gen og fællesskabet i køkkenet. Den øgede grad 
af selvhjulpenhed, som dette giver, kan bidrage 
direkte til øget livskvalitet hos brugeren. 

Brugervenlighed og sikkerhed i top
Det skal være nemt at bruge køkkenet – og det har 
vi sørget for, det er. Vores højdejusterbare køkkener 
er brugervenlige og intuitive at betjene. Det gør det 
overskueligt og sikkert for brugeren at deltage i 
aktiviteterne i køkkenet.

Vores elektriske løsninger er udstyret med sikker-
hedsskinner, der er placeret på bordpladerne og 
skabenes forkant og ender. Disse minimerer  
klemningsrisikoen, da skabe og bordplader 
stopper, hvis en person eller genstand kommer i 
kontakt med sikkerhedsskinnen - også selvom der 
fortsat trykkes på betjeningspanelet. 

LÆS MERE OM, HVORDAN VI 
KVALITETS- OG SIKKERHEDSTESTER 
VORES PRODUKTER ONLINE

Det fleksible køkken
Funktionalitet, design og tilgængelighed



Bedre arbejdsmiljø for både bruger  
og hjælper
Det er ikke kun brugeren, der får bedre arbejds- 
betingelser i det højdejusterbare køkken. Hjælper 
og personale får også forbedrede arbejdsvilkår, idet 
den fysiske belastning, når brugeren skal bruge 
hjælp i køkkenet, reduceres. Det gør hele oplevel-
sen i køkkenet bedre for alle parter. 

Den fleksible løsning er en sikker investering
Hvis der er flere forskellige brugere eller brugere 
med progredierende forløb, der skal benytte køkke-
net, er højdejusterbare løsninger en fremtidssikring. 
Køkkenet kan reguleres til den enkelte arbejdssi-
tuation eller den enkelte bruger, og det skal derfor 
ikke renoveres, når behovene skifter. 

Vores fleksible løfteenheder passer til langt de fleste 
standard køkkenelementer og kan således anven-

des, både når et helt nyt køkken skal installeres, og 
når det eksisterende køkken fortsat skal benyttes. 

Forskellige behov kræver forskellige  
løsninger 
Mennesker er forskellige, og derfor bør løsningerne 
også tilpasses efter dem, der skal bruge dem. Det-
te gælder uanset, om der er tale om installation af 
køkken på plejecentre, i private boliger, i skole- og 
træningskøkkener eller i beskyttede boliger. 

Løfteenhederne fås med forskellige betjeningsmu-
ligheder og kan installeres på bordplader, fritstå-
ende borde samt overskabe. For at sikre, at den 
rette løsning vælges, står vi altid klar som den sikre 
rådgiver gennem hele processen. 

SE PRODUKTOVERSIGT ONLINE

FIND GODE RÅD TIL INDRETNINGEN AF DET 
FLEKSIBLE KØKKEN I VORES INDRETNINGSGUIDE 
ONLINE

Vi er eksperter i at sammensætte løsninger, så de passer til 
det enkelte projekt og de brugere, der skal benytte køkkenet. 
Derfor står vi også altid klar til at hjælpe og rådgive om alt fra 
vurdering af behov til udvælgelse af de rette produkter. 
Karsten Hedeman Sørensen, Sales Consultant, Pressalit A/S 

”
Funktionalitet, design og tilgængelighed



Pressalits løsninger passer perfekt ind i de nye 
plejeboliger, idet det moderne design er praktisk, 
kan tilpasses til den enkelte og er langt fra de  
kliniske løsninger, vi kender fra fortiden
Colleen Robertson, Marketing Manager hos Blackwood plejeboliger

Tilgængelige plejeboliger
en stilfuld og sikker løsning
I Skotlands fjerdestørste by, Dundee, ligger 
Blackwood House: seks lejligheder, der er tilpasset 
til personer med nedsat funktionsevne af forskellig 
art. Her er fokusset altid på at hjælpe mennesker 
med at leve et mere selvstændigt liv – blandt andet 
ved brug af teknologi. 

Højderegulering giver fleksibilitet
Progredierende forløb hos beboerne eller udskift-
ning i lejlighederne betyder, at indretningen skal 
kunne tilpasse sig. Af den grund valgte Blackwood 

at installere højdejusterbare køkkener fra Pressalit 
i alle lejlighederne. Med overskabe og bordplader, 
der kan reguleres i højden, er det muligt for alle be-
boere at være selvhjulpne i køkkenet – også selvom 
deres behov ændrer sig over tid. Ved hjælp af den 
elektriske højdejustering kræver det blot et tryk på 
knappen at tilpasse køkkenet efter den enkeltes 
behov.

”



Blackwood er et godt eksempel på, hvordan moderne 
teknologi, som findes i vores køkkenløsninger, løser  
fundamentale udfordringer for både plejepersonale,  
pårørende og borgere i hverdagen. 
Adam Southcott, Sales Consultant, Pressalit A/S 

Madlavning med plads til alle
Både komfuret og håndvasken er kommet inden for 
rækkevidde, idet kørestolsbrugerne, der bor i lejlig-
hederne, kan få plads til benene under bordpladen. 
Køkkenredskaberne i overskabene er ligeledes 
kommet inden for rækkevidde; overskabene kan 
nemlig køres ud fra væggen og højdereguleres. 

Blackwood har før fravalgt overskabe i køkkener-
ne, fordi disse ikke var tilgængelige, men på grund 
af teknologien fra Pressalit er overskabene nu en 
del af det fuldt tilgængelige køkken til glæde for 
beboerne. 

Et godt samarbejde
Blackwood henvendte sig til Pressalit, da de fuldt 
tilgængelige lejligheder skulle indrettes. Pressalit 
blev valgt som leverandør af køkken- og badevæ-
relsesløsninger, fordi Blackwood ønskede de mest 
fleksible, funktionelle og ergonomiske løsninger. 
Gennem grundig rådgivning og sparring blev de 
rette løsninger med det rette teknologiske udstyr 
udvalgt og installeret i boligerne.

Samarbejdet fortsætter nu i flere af Blackwoods 
nye bolig- og renoveringsprojekter, hvor Pressalits 
løsninger installeres som et led i at bruge teknologi 
til at forbedre hverdagen for beboere og hjælpere.

”
SE FLERE REFERENCER ONLINE



Oversigt 
højdejusterbare køkkener

Produktnr. RK1012

Løfteenhed til bordplade, 
elektrisk højderegulérbar

• Fås i længder 600-3000 mm

• Fås med elektrisk eller manuel 
 højderegulering

• Højderegulering 680-980 mm  
 (el og manuel)

•  Bordpladens dybde: 600-700 mm

Produktnr. RK1081

Løfteenhed til bordplade,  
elektrisk højderegulérbar

• Fås i længder 1400-3000 mm

• Fås med elektrisk eller manuel 
 højderegulering

• Højderegulering 620-980 mm (el),  
 630-930 mm (manuel)

•  Bordpladens dybde: 600-1000 mm

Produktnr. RK1020

Løfteenhed til overskab,  
elektrisk højderegulérbar

• Fås i længder 400-2400 mm

• Elektrisk højdejustering 430 mm

• Overskabe højde 500-706 mm

•  Ved højderegulering kommer skabet 
 også frem mod brugeren

Se hele
produktsortimentet

online



Produktnr. RK1090

Sikkerhedsskinne til bordplade, længde fra 
701 til 1000 mm

Produktnr. RK1031

Sikkerhedsplade til overskab, længde op til 
1200 mm

Produktnr. RK1043

Installationsinddækning

Produktnr. RK9061

Fleksibelt til- og afløbssystem 500/500 mm

Tilløbsslanger: 500 mm, afløbsslange: 500 mm

Et højdejusterbart køkken fra Pressalit

• Kan løse udfordringer for både brugere, plejepersonale og bygningsejere

• Kan installeres på et nyt såvel som eksisterende køkken

• Fås med elektrisk-, manuel- eller trinløs regulering

• Er udstyret med sikkerhedssystemer, der forhindrer klemskader i køkkenet, 
 så alle brugere af køkkenet sikres trygge rammer

• Kan forsynes med bordplader og overskabe fra en lang række af køkkenleverandører

• Kan af sikkerhedsmæssige, hygiejnemæssige og æstetiske årsager forsynes med  
 løsninger til inddækning af vand- og elinstallationer

• Kan reguleres til den enkelte bruger og arbejdssituation

Brug for 
rådgivning?  

Ring til os i dag på 
8788 8989



PRESSALIT SUPPORTS UNITED NATIONS GLOBAL GOALS AND UNICEF

www.pressalit.com

Der tages forbehold for ændringer i produktsortimentet, tekniske ændringer og trykfejl.
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PREMIUM BATHROOM SOLUTIONS SINCE 1954
Pressalit A/S er en dansk privatejet virksomhed med produktion i Ry, Danmark. Siden 1954 har vi designet, udviklet og produceret toiletsæder  
af højeste kvalitet. Og siden 1975 har Pressalit også udviklet fleksible badeværelsesløsninger og højdejustérbare køkkener til mennesker med 
nedsat funktionsevne. Dette har gjort os til en af verdens førende producenter af højkvalitets badeværelsesløsninger. Høj kvalitet, fuldendt design  
og gennemført funktionalitet kendetegner vores brede udvalg af produkter. 

Pressalit A/S
Pressalitvej 1
8680 Ry
Danmark
T: +45 8788 8788
F: +45 8788 8789
pressalit@pressalit.com

Pressalit AS
Karihaugveien 89
1086 Oslo
Norge
T: +47 22 30 90 44
norge@pressalit.com


