
1

LET’S MAKE  
ROOM FOR  
PEOPLE

INDIVO 
HØJDEJUSTERBARE KØKKENER 
TIL ETHVERT BEHOV



32

LET’S MAKE  
ROOM FOR  
PEOPLE

HVAD ER ET HØJDEJUSTERBART KØKKEN?
Et højdejusterbart køkken fra Pressalit består af  

løfteenheder, som monteres på væggen, og hvorpå  

der monteres bordplader eller skabe. Bæringerne kan  

løfte op til 150 kg og kan monteres med de fleste  

standardkøkkener.

Løfteenhederne fås både til vægmontering og som frit- 

stående borde, så du har mulighed for at kombinere  

løsningerne i hele køkkenet, hvor der er brug for det.

HVORFOR VÆLGE ET HØJDEJUSTERBART KØKKEN?
Langt de fleste kender til udfordringen med ikke at kunne 

nå noget øverst i et skab. Forestil dig, at du ikke kan nå op 

og røre i gryden på komfuret uden at risikere at brænde dig. 

Eller at du ikke kan nå et glas fra overskabet, fordi du sidder 

i en kørestol.

Disse udfordringer er der heldigvis råd for. Et køkken, hvor 

bordpladen og selv kogepladen eller vasken kan sænkes 

eller hæves efter behov, bliver pludseligt anvendeligt for  

en kørestolsbruger. Det bliver muligt at køre stolen ind 

under bordet og arbejde i en ergonomisk korrekt arbejds-

højde for en siddende person. Derudover bidrager et sænket 

overskab til, at personen i kørestolen selv kan åbne skabet 

og nå hylderne.

Et højdejusterbart køkken er godt til den daglige arbejds-

gang i et køkken. Det giver mulighed for at tage del i 

madlavningen, ligesom det er med til at styrke selvhjulpen-

hed og sociale aktiviteter sammen med hjemmets øvrige 

beboere.

PLADS TIL ALLE – BÅDE HJEMME OG I INSTITUTION
Pressalit Indivo byder på masser af muligheder for alle 

brugere, og det kan med fordel installeres i institutioner 

med mange beboere. Den nemme justering af højden gør det 

muligt at tilpasse køkkenet til alle beboeres behov, og ved 

at installere et køkken, som kan tilpasses den enkelte bruger, 

er der hermed mulighed for, at både stående og siddende 

personer kan benytte køkkenfaciliteterne optimalt.

På den måde er der større mulighed for, at alle kan være  

en del af dagligdagens gøremål, skabe et mere socialt arran-

gement omkring madlavningen og dermed bidrage til bedre 

livskvalitet.

MANUEL ELLER ELEKTRISK JUSTERING?
Køkkenet kan justeres på to måder; enten elektrisk eller  

manuelt. Ved den elektriske løsning justeres alt gennem et 

tryk på en knap på bordpladens sarg. Denne styrer enten 

bordpladen eller overskabet i den rigtige højde og reguleres 

både nemt og hurtigt tilbage igen. I den manuelle version 

monteres et håndsving, som justerer bordpladen op og ned. 

Det er naturligvis stadig nødvendigt med et elektrisk juster-

bart overskab.

Et køkken med elektrisk højdejustering er optimalt til  

køkkener, hvor der er skiftende brugere. Det passer  

dermed godt i en bolig med siddende og stående brugere  

og det gælder både for det private hjem og på institutioner,  

i skoler eller tilsvarende steder.

Et køkken med manuel højdejustering af bordpladen er en 

ideel løsning i en bolig, hvor behovet for samme højde er 

mere konstant eller kun sjældent skifter. Det kan være i et 

privat hjem eller en plejebolig, hvor kun en enkelt beboer 

anvender køkkenet.

Køkkenet er et af de vigtigste rum i boligen. Det danner 

rammen om mange stunder for hele familien og er et af de 

rum, hvor det kan have stor betydning, at alle kan deltage i 

aktiviteter og madlavning på lige vilkår.

For personer med fysisk funktionsnedsættelse kan det dog 

være vanskeligt at begå sig i et almindeligt køkken med 

fastmonterede bordplader og skabe, hvor det kan være 

svært at komme til, hvis man sidder i kørestol. Her kan 

justerbare køkkenløsninger gøre en verden til forskel.

OM HØJDEJUSTERBARE KØKKENER SIDE	 4-5

VÆGHÆNGTE LØFTEENHEDER, ELEKTRISKE, MED 2 BEN SIDE 6

VÆGHÆNGTE LØFTEENHEDER, ELEKTRISKE, MED 3 BEN SIDE 7

VÆGHÆNGTE LØFTEENHEDER, MANUELLE SIDE 8

FRITSTÅENDE LØFTEENHEDER, ELEKTRISKE SIDE  9

FRITSTÅENDE LØFTEENHEDER, MANUELLE SIDE  10 

TRINLØSE LØFTEENHEDER SIDE  11

TILBEHØR SIDE 12

TILBEHØR OG BETJENING TIL LØFTEENHED, BORDPLADE SIDE 13

LØFTEENHEDER TIL OVERSKABE/ SIDE 14

TILBEHØR TIL LØFTEENHEDER, OVERSKABE SIDE	 15

SIKKERHEDSSYSTEMER SIDE	 	16-17

LAD KØKKENET ARBEJDE FOR DIG
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 Skuffer gør indholdet langt mere tilgængeligt 

 end det, som står på hylder bag låger.

2.  Vælg bordplader, som kan reguleres i højden 

 efter behov. Pressalit Indivo kan reguleres fra 

	 67,5-97,5	cm.	Gælder	både	bordplader	med/	

 uden vask eller kogeplade samt arbejdsborde.

3.  Hold fokus på personsikkerheden. Med Pressalit  

 Indivo får du klemsikringsskinner, der monteres  

	 nederst	på	bordpladens	sarg	samt	anti-kollisions	

 løsninger, der sikrer de ting, du har stående under  

 bordet.

4.  Overskabe, der er monteret på en løfteenhed,  

	 kan	nemt	sænkes	og	bringes	frem	imod	bruge-	

 ren. Det er vigtigt at huske sikkerhedsplade for  

 at sikre imod skade på personer og genstande.

5.  Husk, at de primære hylder i køleskabet skal  

 være i en højde, som kan nås fra en kørestol;  

	 oftest	mellem	40-140	cm	over	gulvet.

  

	 Placér	opvaskemaskinen	nær	vasken	-	og	vælg	 

 evt. en model med højdejusterbare kurve.

.		 Vælg	en	vask	med	lav	dybde	på	10-11	cm.	Det		

 gør det nemmere for siddende brugere at opnå  

 en god arbejdsstilling. Husk, at vasken skal være  

 isoleret på undersiden.

8.	 Sæt	kogepladen	i	en	højdejusterbar	bord-	 	

 plade, så det er muligt at nå gryder og pander  

 siddende ved komfuret. Vi anbefaler at vælge  

 induktionskogeplade.

9.		 Overvej	at	placere	microbølgeovnen	i	et	over-	

 skab, som nemt kan bringes ned til brugeren.

1 Vælg	en	emhætte	med	fjernbetjening	eller	 

 betjening inden for brugerens rækkevidde.

  Tænk	over	ovnens	placering,	så	højden	passer		

 til brugeren. Vælg gerne en ovn med sidehængt  

 låge eller ”Slide n´ Hide” lågetype.  

 Husk desuden teleskopudtræk for sikker  

 håndtering af varme fade. 

Alle mennesker har forskellige behov, og især hvis du har en 

funktionsnedsættelse, er det vigtigt, at dine omgivelser til-

passer	sig	dig	-	og	ikke	omvendt.	Det	opnår	du	nemmere	ved	

at have de helt rette hjælpemidler, som gør køkkenet mere 

tilgængeligt, så alle kan tage del i aktiviteterne i køkkenet

Der er mange ting at være opmærksom på for at sikre den 

optimale indretning af et køkken – især når køkkenet både 

skal rumme siddende og stående brugere. Betjeningen  

tilpasses brugerens behov i forhold til syn, motorik og  

kognitive udfordringer.

 

VÆRD AT VIDE NÅR DU INDRETTER

Noget af det første, du bør gøre er at sikre et  

vendeareal i køkkenet, så der er plads til, at en  

kørestol kan manøvrere rundt. Oftest vil et  

vendeareal	på	140-210	cm	være	optimalt.	

Husk, at du altid kan få professionel rådgivning om indretning 

af køkkenet hos Pressalit, så du er sikker på, at du får den 

bedst mulige løsning til at dække helt konkrete behov.
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Følg rådene og opnå en indretning, der  
især med højdejusterbare bordplader tager  
behovene	for	siddende/stående	brugere	i	 
betragtning. Du også vælge et fritstående  
spise-	eller	arbejdsbord,	der	som	de	øvrige	 
kan	justeres	fra	67,5-97,5	cm	i	højden.	 
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VÆGHÆNGTE LØFTEENHEDER, ELEKTRISKE, MED 2 BEN
Maksimal belastning 100 kg

VÆGHÆNGTE LØFTEENHEDER, ELEKTRISKE, MED 3 BEN
Maksimal	belastning	150	kg

INDIVO LØFTEENHED TIL BORDPLADE 600-1000 MM

INDIVO LØFTEENHED TIL BORDPLADE 1001-1400 MM

INDIVO LØFTEENHED TIL BORDPLADE 1401-2000 MM

INDIVO løfteenhed til bordplade, med to el-motorer og 
styreboks. Inkl. tværprofil og to bæringer. Højderegulér-
bar op til 300 mm med enten sargkontakt eller hånd- 
betjening. Til bordpladelængde 600-1000 mm. 
Angiv venligst længde og dybde på bordpladen ved 
bestilling. Ekskl. monteringskit.

RK1410000 Hvid
RK1410202	Grå	(RAL	9006)

INDIVO løfteenhed til bordplade, med to el-motorer og 
styreboks. Inkl. tværprofil og to bæringer. Højderegulér-
bar op til 300 mm med enten sargkontakt eller hånd- 
betjening. Til bordpladelængde 1001-1400 mm.  
Angiv venligst længde og dybde på bordpladen ved  
bestilling. Ekskl. monteringskit.

RK1411000 Hvid
RK1411202	Grå	(RAL	9006)

INDIVO løfteenhed til bordplade, med to el-motorer og 
styreboks. Inkl. tværprofil og tre bæringer. Højderegulér-
bar op til 300 mm med enten sargkontakt eller hånd-
betjening. Til bordpladelængde 1401-2000 mm.  
Angiv venligst længde og dybde på bordpladen ved  
bestilling. Ekskl. monteringskit.

RK1412000 Hvid
RK1412202	Grå	(RAL	9006)

INDIVO LØFTEENHED TIL BORDPLADE 2001-2400 MM

INDIVO LØFTEENHED TIL BORDPLADE 2401-3000 MM

INDIVO løfteenhed til bordplade, med to el-motorer og 
styreboks. Inkl. tværprofil og fire bæringer. Højderegulér-
bar op til 300 mm med enten sargkontakt eller hånd- 
betjening. Til bordpladelængde 2001-2400 mm.  
Angiv venligst længde og dybde på bordpladen ved  
bestilling. Ekskl. monteringskit.

RK1413000 Hvid
RK1413202	Grå	(RAL	9006)

INDIVO løfteenhed til bordplade, med to el-motorer og 
styreboks. Inkl. tværprofil og fem bæringer. Højdere-
gulérbar op til 300 mm med enten sargkontakt eller 
håndbetjening. Til bordpladelængde 2401-3000 mm. 
Angiv venligst længde og dybde på bordpladen ved b 
estilling. Ekskl. monteringskit.

RK1414000 Hvid
RK1414202	Grå	(RAL	9006)

INDIVO LØFTEENHED TIL BORDPLADE 600-1000 MM

INDIVO LØFTEENHED TIL BORDPLADE 1001-1400 MM

INDIVO LØFTEENHED TIL BORDPLADE 1401-2000 MM

INDIVO LØFTEENHED TIL BORDPLADE 2001-2400 MM

INDIVO LØFTEENHED TIL BORDPLADE 2401-3000 MM

INDIVO løfteenhed til bordplade, med tre el-motorer 
og styreboks. Inkl. tværprofil og to bæringer.  
Højderegulérbar op til 300 mm med enten sargkontakt 
eller håndbetjening. Til bordpladelængde 600-1000 mm. 
Angiv venligst længde og dybde på bordpladen ved  
bestilling. Ekskl. monteringskit.

RK1450000	Hvid
RK1450202	Grå	(RAL	9006)

INDIVO løfteenhed til bordplade, med tre el-motorer  
og styreboks. Inkl. tværprofil og to bæringer.  
Højderegulérbar op til 300 mm med enten sargkontakt  
eller håndbetjening. Til bordpladelængde 1001-1400 mm.  
Angiv venligst længde og dybde på bordpladen  
ved bestilling. Ekskl. monteringskit.

RK1451000	Hvid
RK1451202	Grå	(RAL	9006)

INDIVO løfteenhed til bordplade, med tre el-motorer  
og styreboks. Inkl. tværprofil og tre bæringer. Højde-
regulérbar op til 300 mm med enten sargkontakt eller 
håndbetjening. Til bordpladelængde 1401-2000 mm. 
Angiv venligst længde og dybde på bordpladen ved  
bestilling. Ekskl. monteringskit.

RK1452000	Hvid
RK1452202	Grå	(RAL	9006)

INDIVO løfteenhed til bordplade, med tre el-motorer  
og styreboks. Inkl. tværprofil og fire bæringer. Højde-
regulérbar op til 300 mm med enten sargkontakt eller 
håndbetjening. Til bordpladelængde 2001-2400 mm. 
Angiv venligst længde og dybde på bordpladen ved 
bestilling. Ekskl. monteringskit.

RK1453000	Hvid
RK1453202	Grå	(RAL	9006)

INDIVO løfteenhed til bordplade, med tre el-motorer 
og styreboks. Inkl. tværprofil og fem bæringer. Højde-
regulérbar op til 300 mm med enten sargkontakt eller 
håndbetjening. Til bordpladelængde 2401-3000 mm. 
Angiv venligst længde og dybde på bordpladen ved  
bestilling. Ekskl. monteringskit.

RK1454000	Hvid
RK1454202	Grå	(RAL	9006)
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VÆGHÆNGTE LØFTEENHEDER, MANUELLE

LØFTEENHED TIL BORDPLADE, MANUELT HØJDEREGULÉRBAR

LØFTEENHED TIL BORDPLADE, MANUELT HØJDEREGULÉRBAR

LØFTEENHED TIL BORDPLADE, MANUELT HØJDEREGULÉRBAR

LØFTEENHED TIL BORDPLADE, MANUELT HØJDEREGULÉRBAR

LØFTEENHED TIL BORDPLADE, MANUELT HØJDEREGULÉRBAR

Manuel løfteenhed til bordplade med håndsving.  
Inkl. 2 bæringer Længde fra 600-1000mm.  
300 mm højderegulerbar.  
Inkl. monteringsbolte til massiv mur.  
Ønsket længde angives ved bestilling.

RK1110

Manuel løfteenhed til bordplade, med håndsving. 
Inkl. 2 bæringer Længde fra 1001-1400mm.  
300 mm højderegulerbar.  
Inkl. monteringsbolte til massiv mur.  
Ønsket længde angives ved bestilling. 

RK1111

Manuel løfteenhed til bordplade, med håndsving  
Inkl. 3 bæringer. 
Længde fra 1401-2000 mm.  
300 mm højderegulerbar.  
Inkl. monteringsbolte til massiv mur.  
Ønsket længde angives ved bestilling.

RK1112

Manuel løfteenhed til bordplade, med håndsving.  
Inkl. 4 bæringer. 
Længde fra 2001-2400 mm.  
300 mm højderegulerbar.  
Inkl. monteringsbolte til massiv mur.  
Ønsket længde angives ved bestilling.

RK1113

Manuel løfteenhed til bordplade, med håndsving. 
Inkl. 5 bæringer. 
Længde fra 2401-3000 mm.  
300 mm højderegulerbar.  
Inkl. monteringsbolte til massiv mur.  
Ønsket længde angives ved bestilling.

RK1114

FRITSTÅENDE LØFTEENHEDER, ELEKTRISKE

LØFTEENHED TIL BORDPLADE, ELEKTRISK HØJDEREGULÉRBAR

LØFTEENHED TIL BORDPLADE, ELEKTRISK HØJDEREGULÉRBAR

LØFTEENHED TIL BORDPLADE, ELEKTRISK HØJDEREGULÉRBAR

Elektrisk løfteenhed til fritstående bord.  
Til bordplader på 1400 - 2000 mm.  
300 mm højderegulerbar. Inkl. 2 teleskopben, længde- og 
tværprofiler samt kontakt til betjening. Pressalit anbefaler 
udhæng på 200 mm i begge ender af bordet for at gøre 
plads til kørestolsbrugeren.

RK1081

Elektrisk løfteenhed til fritstående bord. Til bordplader  
på 2001 - 2400 mm. 300 mm højderegulerbar.  
Inkl. 2 teleskopben, bæringer, længde- og tværprofiler  
samt kontakt til betjening. Pressalit anbefaler udhæng  
på 400 mm i begge ender af bordetfor at gøre plads til 
kørestolsbrugeren.

RK1082

Elektrisk løfteenhed til fritstående bord. Til bordplader  
på 2401 - 3000 mm. 300 mm højderegulerbar.  
Inkl. 2 teleskopben, bæringer, længde- og tværprofiler 
samtkontakt til betjening. Pressalit Care anbefaler udhæng 
på 400 mm i begge ender af bordetfor at gøre plads til 
kørestolsbrugeren.  

RK1083
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TRINLØSE LØFTEENHEDER

INDIVO BÆRING

INDIVO BÆRING

Trinløs løfteenhed til bordplade.  
Inkl. 2 vægbeslag og 2 bæringer.  
250 mm højderegulerbar.

RK1100

Trinløs løfteenhed til bordplade.
Inkl. 1 vægbeslag og 1 bæring.
250 mm højderegulerbar

RK1101

Håndsvingsbetjent donkraft til bordplader  
monteret på RK1100/RK1101.   
Kan højdejustere bordpladen med op til 250 mm.

RK1145

HÅNDSVINGSBETJENT DONKRAFT

LØFTEENHED TIL BORDPLADE, MANUELT HØJDEREGULÉRBAR

LØFTEENHED TIL BORDPLADE, MANUELT HØJDEREGULÉRBAR

LØFTEENHED TIL BORDPLADE, MANUELT HØJDEREGULÉRBAR

Manuel løfteenhed til fritstående bord.  
Til bordplader på 1400 - 2000 mm.  
300 mm højderegulerbar. 
Inkl. 2 teleskopben, længde- og tværprofiler  
samt håndsving.  
Pressalit anbefaler udhæng på 200 mm i begge ender  
af bordet for at gøre plads til kørestolsbrugeren.

RK1181

Manuel løfteenhed til fritstående bord.  
Til bordplader på 2001 - 2400 mm.  
300 mm højderegulerbar.  
Inkl. 2 teleskopben, bæringer, længde- og tværprofiler 
samt håndsving.  
Pressalit anbefaler udhæng på 400 mm i begge ender af 
bordetfor at gøre plads til kørestolsbrugeren.

RK1182

Manuel løfteenhed til fritstående bord.  
Til bordplader på 2401 - 3000 mm.  
300 mm højderegulerbar.  
Inkl. 2 teleskopben, bæringer, længde- og tværprofiler 
samt håndsving.  
Pressalit anbefaler udhæng på 400 mm i begge ender af 
bordetfor at gøre plads til kørestolsbrugeren.

RK1183

FRITSTÅENDE LØFTEENHEDER, MANUELLE
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TILBEHØR

FORSTÆRKNINGSBÆRING

KABELBAKKE, 2000 MM

FLEKSIBELT TIL- OG AFLØBSSYSTEM 500/250-700 MM

INSTALLATIONSINDDÆKNING. SKJULER OG BESKYTTER  
TIL- OG AFLØBSSYSTEMET

Forstærkningsbæring. Ekstra bæring anbefales til 
forstærkning af tunge bordplader samt ved vask og 
kogeplader. Kan kun anvendes til vægmonterede INDIVO 
løfteenheder.

RK1340202

Kabelbakke, 2000 mm, til vægmonteret INDIVO  
løfteenhed til bordplade

RK1050

Fleksibelt til- og afløbssystem. Tilløbsslanger: 500 mm, 
afløbsslange: 250-700 mm, Ø40 mm, inkl. vandlås. Inkl. 
tilløbsslange med 3/8” omløber og 10 mm kobberrør. 
VA-godkendt. (HMI-nr.: 39318). Afløbsslangen er  
meget modstandsdygtig overfor både kemiske og fysiske 
påvirkninger. Den er brandhæmmende og tåler tempera-
turer fra -30 ° C til +110 ° C.

RK9061

RK1043	Grå 
RK1043000 Hvid

TILBEHØR TIL LØFTEENHED TIL BORDPLADE
BETJENING TIL LØFTEENHEDER

BESLAG TIL MONTERING AF SARG

BESLAG TIL MONTERING AF AFDÆKNINGSPLADE

HÅNDBETJENING, KABELLÆNGDE 1600 MM

SARGKONTAKT, RUND

SARGKONTAKT, OVAL

SAMMENFOLDELIGT HÅNDSVING

Stabiliserende fod.1 stk.Til INDIVO løfteenhed til 
bordplade.Fungerer som støtte hvis væggen ikke 
er tilstrækkelig stærk.

RK1342000 Hvid
RK1342202	Grå	(RAL	9006)

Beslag til montering af sarg, 4 stk.Der anbefales  
4 beslag pr. løbende meter sarg.

RK1044

Beslag til montering af afdækningsplade.1 stk. 
Til INDIVO løfteenhed til bordplade.

RK1344

Håndbetjening, kabellængde 1600 mm. Kan anvendes som 
supplement til eller erstatning for sargkontakter. Kan kun 
anvendes til vægmonterede INDIVO løfteenheder.

RK1045

Sargkontakt, rund. Til INDIVO løfteenhed til bordplade
RK1354	Sort

Sargkontakt, rund. Til INDIVO løfteenhed til overskabe
RK1355	Sølv

Sargkontakt, rund. Til INDIVO løfteenhed til bordplade
RK1054	Aluminium

Sargkontakt, rund. Til INDIVO løfteenhed til overskabe
RK1055	Rød

Sammenfoldeligt håndsving. Håndsving til bord-
plade uden sarg. Kan foldes 90 grader ind under 
bordplade. 

RK1041

STABILISERENDE FOD



1514

400 - 1200

1201 - 2400
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38
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45
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45

LØFTEENHEDER TIL OVERSKABE

INDIVO LØFTEENHED TIL OVERSKABE 400-1200 MM

INDIVO LØFTEENHED TIL OVERSKABE 1201-2400 MM

REGULERBARE BÆRINGER

INDIVO løfteenhed til overskabe, med én el-motor og  
styreboks. Højderegulérbar 430 mm med sargkontakt 
eller håndbetjening. Ved højderegulering nedad kører 
løfteenheden samtidig 180 mm frem mod brugeren.  
Til overskabe 400-1200 mm i bredden. Højde, bredde  
og dybde på skabene angives ved bestilling.  
Ekskl. monteringskit.

RK1420

INDIVO løfteenhed til overskabe, med to el-motorer og 
styreboks. Højderegulérbar 430 mm med sargkontakt 
eller håndbetjening. Ved højderegulering nedad kører 
løfteenheden samtidig 180 mm frem mod brugeren.  
Til overskabe 1201-2400 mm i bredden. Højde, bredde 
og dybde på skabene angives ved bestilling. 
Ekskl. monteringskit.

RK1421

”Ophængsbeslag til overskab, 460 mm højderegulerbar. 
Inkl. 2 vægbeslag og 2 bæringer.  
Kan monteres på overskab med en minimumshøjde på 
500 mm.”

RK1120

TILBEHØR TIL LØFTEENHEDER TIL OVERSKAB

HÅNDBETJENING, KABELLÆNGDE 1600 MM

KABELBAKKE, 2000 MM

FORLÆNGER, 400-1200 MM

FORLÆNGERE, 400-1200 MM, 2 STK

Håndbetjening, kabellængde 1600 mm. Kan anvendes  
som supplement til eller erstatning for sargkontakter.  
Kan kun anvendes til vægmonterede INDIVO løfteenheder.

RK1045

Kabelbakke, 2000 mm, hvid, til INDIVO løfteenhed til  
overskabe

RK1051000	Hvid

Forlænger, 400-1200 mm, 1 stk. Til montering af skabe 
højere end 704 mm. Til INDIVO løfteenhed til overskabe. 
Højde på skabene angives ved bestilling.

RK1065

Forlænger, 400-1200 mm, 2 stk. Til montering af skabe 
højere end 704 mm. Til INDIVO løfteenhed til overskabe. 
Højde på skabene angives ved bestilling.

RK1066
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SIKKERHEDSSYSTEMER

SIKKERHEDSSKINNER

SIKKERHEDSPLADER

SAMKØRING AF SIKKERHED RK1370

SAMKØRING AF SIKKERHED RK1372

SAMKØRING AF SIKKERHED RK1374

Sikkerhedsskinner til INDIVO løfteenhed til bordplade.  
Stopper ved modstand den nedadgående bevægelse og 
hæver enheden 10 mm. Angiv venligst længde og dybde 
på bordpladen ved bestilling.

RK1397 Kort side, længde op til 700 mm
RK1390	Langside,			701-1000	mm
RK1391	Langside,	1001-1400	mm
RK1392	Langside,	1401-2000	mm
RK1393	Langside,	2001-2400	mm
RK1394	Langside,	2401-3000	mm

Sikkerhedsplade, standarddybde 345 mm.  
Til INDIVO løfteenhed til overskab. Stopper ved  
modstand den nedadgående bevægelse og hæver  
enheden 10 mm. Bredde og dybde på skabene  
angives ved bestilling.

RK1031	400-1200	mm
RK1031	1201-2400	mm

Samkøring af sikkerhed RK1370 
Til sammenkøring af:  
Sikkerhedsskinner til bord,  
en sikkerhedsplade til overskabe. 
Til alle typer sargkontakt.  
Sikkerhedsskinner og -plader købes separat.

RK1370

Samkøring af sikkerhed RK1372  
Til sammenkøring af:  
Sikkerhedsskinner til bord,  
to borde ved siden af hinanden.  
Til alle typer sargkontakt.  
Sikkerhedsskinner og -plader købes separat.

RK1372

Samkøring af sikkerhed RK1374 
Til sammenkøring af:  
Sikkerhedsskinner til bord,  
en sikkerhedsplade til overskabe  
Til alle typer sargkontakt.
Sikkerhedsskinner og -plader købes separat.

RK1374

SAMKØRING AF SIKKERHED RK1371

SAMKØRING AF SIKKERHED RK1375

SAMKØRING AF SIKKERHED RK1373

SAMKØRING AF SIKKERHED RK1376

Samkøring af sikkerhed RK1371  
Til sammenkøring af:   
Sikkerhedsskinner til bord,  
to sikkerhedsplader til overskabe. 
Til oval sargkontakt.  
Sikkerhedsskinner og -plader købes separat.

RK1371

Samkøring af sikkerhed RK1375  
Til sammenkøring af:  
Sikkerhedsskinner til bord,  
to sikkerhedsplader til overskabe. 
Til oval sargkontakt.  
Sikkerhedsskinner og -plader købes separat.

RK1375

Samkøring af sikkerhed RK1373  
Til sammenkøring af:  
Sikkerhedsskinner til bord,  
to sikkerhedsplader til overskabe.  
Til rund sargkontakt.  
Sikkerhedsskinner og -plader købes separat.

RK1373

Samkøring af sikkerhed RK1376  
Til sammenkøring af:  
Sikkerhedsskinner til bord,  
to sikkerhedsplader til overskabe.  
Til rund sargkontakt.  
Sikkerhedsskinner og -plader købes separat.

RK1376

SIKKERHEDSSYSTEMER
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LET’S MAKE 
ROOM FOR  
PEOPLE

PRESSALIT SUPPORTS UNITED NATIONS GLOBAL GOALS

Pressalit's Environmental 
and Quality Management 
Systems are certified 
by LRQA

Der tages forbehold for ændringer i produktsortimentet, tekniske ændringer og trykfejl.

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. 
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Pressalit A/S
Pressalitvej 1
8680 Ry, Danmark
T: 8788 8788
pressalit@pressalit.com

Pressalit.com


