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Pressalit MATRIX højdejusterbar 
og sideforskydelig håndvaskløsning
Fleksible og justerbare løsninger på badeværelset gør en verden til forskel for både 
brugere og plejere. Funktionalitet, sikkerhed og arbejdsmiljø er i højsædet i den nye  
højdejusterbare og sideforskydelige håndvaskløsning fra Pressalit.  

Den nye løsning understøtter selvhjulpenhed, træning, pladsoptimering og  
ikke mindst tryghed på badeværelset. Både i det private hjem, på plejehjem og  
institutioner eller hospitaler.
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500 mm

Højdejusterbar og sideforskydelig håndvask
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Funktionalitet med masser af muligheder

Skru helt op for funktionaliteten og hygiejnen med den nye 

højdejusterbare og sideforskydelige håndvaskløsning fra 

Pressalit, som består af et vaskophæng og en tilhørende 

håndvask, der fås i forskellige varianter. 

Du kan både pladsoptimere på badeværelset og samtidig 

tilgodese skiftende behov fra både brugere og plejere.  

Anvendelsesmulighederne er uendelige, og du kan vælge 

både manuel og elektrisk betjening, afhængig af behov.

Fuld fokus på hygiejnen 

Kåben på vores nye, sideforskydelige håndvask indkapsler al 

elektronik og alle mekaniske dele, så intet er blottet. Det sikrer 

en meget hygiejnisk løsning, hvor kåben slutter tæt til selve 

vasken og kører helt tæt på væggen. 

På denne måde kan skidt og snavs ikke komme ind på svært 

tilgængelige steder. Samtidig letter det både rengøringen og 

mindsker risiko for spredning af bakterier.

Til brug på hospitaler fås desuden en særlig hygiejnisk bund-

prop, der sikrer nemmere rengøring og dermed mindre risiko 

for smittefare.

Udnyt pladsen optimalt

Når du nemt kan flytte håndvasken på badeværelset, skaber 

du mulighed for at udnytte den plads, der er til rådighed og i 

bedste fald spare afgørende kvadratmetre i et byggeri. 

Håndvasken kan eksempelvis flyttes væk fra toilettet for at 

skabe plads til plejepersonale eller tættere på toilettet for at 

skabe plads ved bruse- og badeområdet. Den flytbare hånd-

vask sikrer desuden større mulighed for at kunne manøvrere 

rundt med en kørestol på badeværelset.

Nyhed tilgodeser mange behov

Håndvasken kan anvendes i forbindelse med træning og  

har fokus på selvhjulpenhed for både siddende og stående  

brugere. Den kan flyttes både horisontalt og vertikalt til at  

understøtte det konkrete behov for den enkelte samt behovet 

for den nødvendige plads. Håndvaskløsningen er desuden 

ideel til skiftende brugere, hvor især den elektriske version 

byder på nem højdejustering, og det er nemt for alle at skyde 

håndvasken til siden - også selvom, du har nedsat funktion i 

hænder og fingre. 

Den nemme forskydning og justering af håndvasken letter 

desuden arbejdet for pleje- og sundhedspersonale og giver 

mere skånsomme arbejdsrutiner.

Med justerbare og fleksible løsninger på badeværelset 
bliver det muligt at skabe tid og rum til mere nærvær i 
hverdagen. De rette hjælpemidler giver ganske enkelt  
øget livskvalitet.

Claus Lund Albertsen, Sales Director, Pressalit A/S

Brug håndvasken til mange formål

•  Nemmere personlig pleje for brugeren

•  Træning og øget fokus på selvhjulpenhed

• Pladsoptimering på mindre badeværelser

•  Tidsbesparende hjælpemiddel for personalet

•  Sikrer optimale arbejdsforhold for plejepersonale



”

Det oplagte valg til plejesituationen

Den nye håndvaskløsning fra Pressalit er et oplagt valg på 

både plejehjem, institutioner og hospitaler, hvor der er behov 

for tilpasning til den enkelte bruger eller plejer - og ofte flere 

gange dagligt. Jo mere selvhjulpen en bruger er, desto mere 

tid frigøres til andre opgaver. Samtidig er der både fokus på 

arbejdsmiljø og hygiejne.

Justerbare løsninger øger livskvaliteten

Nogle mennesker har behov for meget hjælp på bade- 

værelset - andre kun lidt eller slet ikke. Og nogle gange  

ændrer behovet sig i løbet af dagen. Det stiller store krav til 

muligheden for tilpasning af de hjælpemidler, der skal være  

tilgængelige.

En fleksibel løsning, som tager højde for brugerens konkrete 

behov på et givent tidspunkt er med til at skabe situationer, 

der styrker selvhjulpenhed og er med til at give en højere grad 

af frihed, og for nogen dermed også en mulighed for bedre at 

kunne håndtere mere af den personlige pleje selv.

Skab optimale arbejdsforhold

Justerbare løsninger på badeværelset er en klar fordel for 

brugeren og en stor hjælp til plejeren, som kan være forskellig 

fra dag til dag. Her er muligheden for at tilpasse blandt andet 

højden afgørende for gode arbejdsstillinger.

På eksempelvis et plejehjem eller et hospital har dette flere 

afledte fordele. Den selvhjulpne beboer eller patient frigør tid 

til pleje- og sundhedspersonalet, og med sikre og fleksible 

løsninger, skaber det bedre vilkår og dermed et bedre fysisk 

arbejdsmiljø med færre arbejdsskader.

God hygiejne og nem rengøring er en afgørende faktor ved hjælpemidler  
med bevægelige dele. I den nye MATRIX håndvaskløsning slutter kåben  

helt tæt til vasken og kører helt tæt langs væggen.

Claus Lund Albertsen, Sales Director, Pressalit A/S

Nem betjening og  
let tilgængelig udløserknap 
– selv for svage hænder.

Brug håndvasken, hvor der er brug for den

En forskydelig håndvask skaber nødvendig plads omkring 

toilettet efter behov. På den måde, er det nemmere at manøv-

rere en kørestol rundt, og på badeværelser, hvor der er brug 

for mere plads i badområdet, vil det at kunne flytte hånd- 

vasken forbedre både arbejdsmiljø og den intime situation, 

der er forbundet med et bad.

Når håndvasken anvendes som hjælp til at forflytte sig fra en 

kørestol og over på toilettet eller omvendt, er det vigtigt, at 

afstanden mellem vask og toilet er passende, og at den nemt 

kan tilpasses i situationen. 

Håndvasken er nem at flytte sideværts på få sekunder ved et 

tryk på en udløserknap. Det gør det både effektivt og nemt at 

skabe den nødvendige plads til at udføre en opgave - uanset 

om det handler om at skabe ekstra plads omkring toilettet 

eller i badområdet. 

Forskydningen af vasken glider nemt og kræver ikke  

mange kræfter. Det kan ske selv med ydersiden af hånden, 

hvis brugeren har nedsat funktion i hænder og fingre.

Hygiejnisk funktionalitet i verdensklasse

Kombinationen af funktionelle egenskaber i en hygiejnisk 

sammenhæng gør den højdejusterbare og sideforskydelige 

håndvask til et oplagt valg i et miljø, hvor fokus er på at skabe 

optimale vilkår for brugeren og plejeren. De bevægelige dele 

på håndvasken og vaskophænget er skjult bag en kåbe, der 

kører tæt langs væggen og slutter tæt til håndvasken, så støv 

og skidt ikke lægger sig på svært tilgængelige steder. 

Alle flader er store og glatte og nemme at tørre af.  

Derudover er der mulighed for at vælge en håndvask uden 

overløbshul og tillige mulighed for tilvalg af en særlig bund-

prop til hospitaler. Det letter rengøringen og mindsker risikoen 

for uhensigtsmæssige samlinger af skidt og dermed også 

mindre risiko for smittefare.

500 mm vandring og indkapslet  installation for optimal hygiejne.
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Flere brugere kræver flere indstillinger

I det private hjem er der sædvanligvis flere brugere af et  

badeværelse, og oftest med forskellige behov og fysisk 

formåen. Her kan hver enkelt brug af badeværelset kræve 

forskellige indstillinger. 

Når der i et hjem er både siddende og stående brugere, vil 

der være en naturlig højdeforskel, hvorfor den fleksible og 

justerbare løsning vil være at foretrække. Det gør det nemt  

at imødekomme konkrete situationer og behov.

Fleksibilitet for hele familien

Et af de primære områder på badeværelset er håndvasken. 

Her foregår meget af den daglige pleje, og det er afgørende, 

at man har mulighed for at benytte håndvasken som det 

bedst giver mening. Det gælder både ved barbering,  

makeup eller tandbørstning, men også som en hjælp til at 

undgå faldulykker. 

De integrerede håndgreb er en hjælp til at rejse sig efter  

toiletbesøg, og det er muligt at vaske hænder siddende, 

inden man forflyttes til en kørestol. 

Der er med andre ord mange ting at tage højde for, når du 

skal indrette et badeværelse i et privat hjem. Alt fra plads- 

optimering i det eksisterende badeværelse til tilrettelæggelse 

af, hvilke løsninger, der passer bedst til eksisterende behov 

og behov, der måtte udvikle sig over tid.

Nem justering – elektrisk eller manuelt

Det skal være nemt at indstille håndvasken til at passe til  

alle familiens medlemmer. Og det skal kunne gøres af alle. 

Den nye højdejusterbare og sideforskydelige Pressalit MATRIX 

håndvaskløsning fås med to justeringsmuligheder: elektrisk 

eller manuel.

Bor man alene, eller har hjemmets beboere samme behov, vil 

en manuel højdejustering, hvor der kun sjældent er behov for 

regulering, være en god løsning. Er man derimod flere med 

forskellige behov, vil en nem og hurtig, elektrisk justering være 

at foretrække.

Flyt vasken på sekunder

Den sideværts justering foregår ved at udløse en nemt tilgæn-

gelig funktion under vasken. Det tager få sekunder at flytte 

håndvasken og vaskophænget og kan klares med én hånd 

på en sikker måde. Brugeren kan således anvende hånd-

vasken både til forflytning til og fra en kørestol, men også til 

håndvask, imens vedkommende stadig sidder på toilettet. 

Forskydningen af håndvasken sker i en glidende bevægelse 

og kræver meget lidt styrke i hænderne, så både bruger og 

plejer kan ofte nemt flytte den - endda med ydersiden af 

hånden. Når udløserknappen slippes, låses håndvasken i den 

pågældende position. Det giver sikkerhed for, at vasken ikke 

flytter sig yderligere, før man selv vælger det.

I den private bolig stiller skiftende behov hos 
hjemmets beboere store krav til fleksibiliteten  

af hjælpemidlerne på badeværelset.

Claus Lund Albertsen, Sales Director, Pressalit A/S

Flyt håndvasken nemt med et tryk 
på udløseren. Vasken låses fast, når 
knappen slippes igen.

500 mm vandring og indkapslet  

installation for optimal hygiejne.
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PRESSALIT SUPPORTS UNITED NATIONS GLOBAL GOALS

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

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

Pressalit.com

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. 

Vælg den optimale løsning til behovet

Den højdejusterbare og sideforskydelige Pressalit MATRIX håndvaskløsning består af et  

vaskeophæng og tilhørende håndvask. Vaskophænget fås med MATRIX MEDIUM  

eller MATRIX ANGLE DEEP håndvask, så du kan vælge den håndvask, der passer bedst  

til badeværelset og de konkrete behov. Håndvaskløsningen kan justeres både i højden og til siden.  

Højdejusteringen kan ske enten manuelt eller elektrisk, afhængig af model, og den samlede vandring  

er 500 mm sideværts og 300 mm i højden.

Vaskophæng med manuel 
højdejustering og Pressalit 
MATRIX ANGLE DEEP håndvask.

Viste model:
Vaskophæng: R484219000
Vask: R2142112000

Vaskophæng med elektrisk 
højdejustering og Pressalit 
MATRIX MEDIUM håndvask.

Viste model:
Vaskophæng: R482219000
Vask: R2122000

Se alle  
varianterne på 
pressalit.com


