Pressalit Spaces

– Let’s make room for change
Et veludstyret og tilgængeligt handicaptoilet gør en verden til forskel
for de mennesker, der lever med et eller flere handicap, som gør, at de
ikke kan anvende et almindeligt toilet. Pressalit Spaces byder på en
gennemtænkt løsning, hvor det enkelte menneske er i fokus, og som
kan tilpasses den enkeltes behov. Nemt og enkelt.

Livet med et handicap skal
også leves uden for hjemmet
Nem adgang til ordentlige toiletforhold er noget,
langt de fleste ser som noget basalt og en vigtig
parameter, når vi bevæger os væk fra vores hjem.
Desværre er det ikke samme oplevelse for alle.
I Danmark lever næsten 300.000 mennesker med
et fysisk handicap, heriblandt en større gruppe,
som har et så omfattende fysisk handicap, at en
simpel tur væk fra hjemmet kan være praktisk talt
umuligt, når det handler om toiletbesøg.
Tilstrækkelige toiletforhold gør en forskel
Manglende faciliteter og utilstrækkelige hjælpemidler på toiletterne betyder, at flere eksempelvis
vælger at stoppe væskeindtag før udflugter for
helt enkelt at undgå toiletbesøg. Andre må tage et
uhygiejnisk gulv i brug, og nogle må endda tage til
takke med bilens bagagerum.

”

Når jeg skal ud af huset, er det
klart det sværeste for mig at
skulle planlægge toiletbesøg…
Antoniett Pharao, 31 år, lider af muskelsvind
SE VIDEO MED ANTONIETT

Toiletter til alle er et samfundsmæssigt
ansvar
For at kunne tage del i de tilbud og muligheder,
der er i samfundet og for at kunne leve et socialt
og velfungerende liv, er det afgørende, at man kan
færdes i det offentlige rum på lige vilkår med alle
andre borgere.
Det betyder især også i forbindelse med toiletfaciliteter. Det skal være muligt at komme på
toilettet uanset, hvor man færdes, og med den
seneste udvikling hos os, er det ikke længere
noget, man drømmer om. Det er en tilgængelig
løsning, som tager hånd om dagligdagsproblemer
for mange familier i Danmark.

SE HER, HVAD DIREKTØREN FOR DANSK
HANDICAPFORBUND SIGER

Tid til forandring
Når det kommer til den generelle tilgængelighed
er der sket masser af gode forbedringer i samfundet. Desværre er toiletforholdene ikke fulgt med.
Det skal der laves om på.

HØR HVORDAN FAMILIEN SKALKAM MÅ BLIVE
HJEMME FRA FAMILIEBESØG, FORDI SØNNEN
TROELS IKKE KAN KOMME PÅ TOILETTET
UNDERVEJS.
SE VIDEOEN HER

Med det in mente har vi udviklet en nøglefærdig
løsning, som tager højde for de mange udfordringer, personer med fysisk funktionsnedsættelse
oplever i en plejesituation. En løsning, som nemt
tilpasses til den enkeltes behov.
Det gør ikke kun en forskel for den enkelte bruger,
men også for den by og kommune, som kan
tilbyde langt bedre forhold til borgerne.

”

Hvis folk ikke kan komme på toilettet i det
offentlige rum, har det en helt afgørende
betydning for livskvaliteten. Folk bliver
simpelthen hjemme.
Jens Bouet, Direktør hos Dansk Handicapforbund

Tilgængelighed for alle

– Pressalit Spaces gør det muligt
Forestil dig alle nødvendige hjælpemidler til et
toiletbesøg eller plejesituation samlet på ét sted.
Dét er, hvad Pressalit Spaces tilbyder.
Det gør det nemt og skaber en både tryg og
hygiejnisk oplevelse for både brugere, plejere
og pårørende. Du vil opleve et rum, hvor detaljen
gør forskellen, og hvor intet er tilfældigt, men
nøje udvalgt til at dække brugernes behov.
Pressalit Spaces er en fritstående toiletenhed,
som kan opføres, hvor behovet opstår –
i byområder, langs motorvejen eller ved
kulturinstitutioner og forlystelsesparker.

”

Alt samlet på ét sted
Med Pressalit Spaces får du ikke blot et
tilgængeligt handicaptoilet.
Du får en komplet løsning med blandt andet:
•
•
•
•
•
•
•

Højdejusterbart bruse-/skifteleje
Højdejusterbart toilet
Højdejusterbar vask
Loftlift for nem forflytning
Bruseområde med håndgreb
Håndbruser
Ekstra sæde til pårørende

Brugernes behov og egne oplevelser har spillet
en stor rolle i udviklingen af Pressalit Spaces
Claus Lund Albertsen, Projektsalgschef hos Pressalit

Brug for
rådgivning?
Ring til os i dag på
8788 8989

Forskellige behov kræver fleksible løsninger
Ikke to personers behov er ens. Det ved vi hos
Pressalit, og vi har den holdning, at rummet skal
tilpasses den enkelte, og ikke omvendt.
Med fleksible og justérbare løsninger i højeste
kvalitet er dette muligt. Det skal være nemt.
Pressalit Spaces indeholder derfor alt det
nødvendige til enhver plejesituation, og det kan
tilpasses til lige præcis det, man har brug for.
Altid en oplevelse i top
Vi vil gerne sikre, at den enkelte oplevelse, når
man besøger Pressalit Spaces skal være helt i top.
Det er blandt andet en af årsagerne til, at Pressalit
Spaces ikke er offentligt tilgængeligt.

Det er vores måde at garantere, at oplevelsen ikke
er mangelfuld, eller at der kan være sket uhensigtsmæssig brug af faciliteterne.
Få adgang gennem Dansk Handicapforbund
Det er vigtigt for os at sørge for, at alle som har et
konkret behov for ekstra plads og hjælpemidler i
forbindelse med toiletbesøg også har adgang til
Pressalit Spaces. Derfor skal man som bruger
godkendes gennem Dansk Handicapforbund.
Det er med til at sørge for, at de kun helt rette
mennesker har adgang, og at vedligeholdelse
og rengøring sker efter jævnlig brug.

FØRSTE
MØDE

TILBUDSGIVNING

Brug Pressalit Spaces app’en
– det er nemt

Tilgængelighed er vigtigt på mange måder i forbindelse med toiletbesøg. Ikke mindst, når det handler
om at vide, hvor det nærmeste toilet befinder sig,
om det er optaget og om man kan komme ind.

Dansk Handicap Organisation for at kunne benytte
løsningen. For at få adgang til toiletbygningen, skal
man desuden have installeret en særlig Pressalit
Spaces app på sin smartphone.

Kun personer, som har et konkret behov for at
anvende et handicaptoilet, kan anvende Pressalit
Spaces, og det kræver godkendelse gennem

Det sikrer optimale forhold ved hvert enkelt besøg.
Kontakt os på tlf. 8788 8788 for mere information
om, hvordan du ansøger om adgang.

Tjek tilgængelighed, find vej og lås op med
mobilen
Med Pressalit Spaces app’en har du alle muligheder lige ved hånden, og den er anvendelig på
mange måder. Med app’en kan du blandt andet:
• Ansøge om adgang
• Tjekke om toilettet allerede er i brug
• Bruge app’en som nøgle til at låse døren op
• Få rutevejledning til nærmeste Pressalit Spaces
• Få relevant information for pårørende og hjælpere

Digital nøgle
med masser af
muligheder

Få hjælp til overblik og planlægning
Det er nemt at bruge app’en til at orientere sig om,
hvor det nærmeste Pressalit Spaces toilet befinder
sig.
Det indbyggede kort giver et godt overblik og det er
muligt at få en rutevejledning direkte i app’en.
Det giver bedre muligheder for planlægning af udflugter og rejser og derved nemmere at kunne tage
del i forskellige aktiviteter.

Lås op og kom indenfor
Adgangen til toilettet har vi gjort både nem og
hygiejnisk. Pressalit Spaces app’en fungerer som
en digital nøgle, der anvendes til at låse den
automatiske skydedør op, når man er tæt på
toiletbygningen. Det sikrer, at andre ikke kan
komme ind, og at man nemt kan få adgang
uden at bekymre sig om at skulle åbne en tung dør,
samtidig med, at man skal håndtere en kørestol.
Man låser nemt døren indefra ved et enkelt tryk på
en knap, og udenfor vil en grøn/rød lampe angive,
om toilettet er ledigt eller optaget.
Pressalit Spaces fungerer desuden med den
allerede etablerede ’Euro Key’, som er en fysisk
nøgle, der kan anvendes i tilfælde af manglende
strøm på mobilen og til andre faciliteter som elevatorer, ramper mv. på udvalgte steder i det offentlige
rum.

De små ting gør en forskel

– gennemtænkt til mindste detalje
I Pressalit Spaces er helhedsoplevelsen og mennesket i fokus – derfor har vi tænkt over alle de små
detaljer, der gør oplevelsen til noget helt særligt.
Det gennemgående tema er Himmel og hav, hvilket
kommer til udtryk i former og farver.
En del mennesker med fysiske handicap og funktionsnedsættelse oplever ud over de fysiske udfordringer også af og til sansemotoriske udfordringer.
Det er derfor vigtigt at stimulere sanserne, men uden
at overstimulere og netop skabe ro, i en plejesituation, som kan være udfordrende nok i sig selv.
Stimulér sanserne og skab ro
Materialevalget i rummet er nøje udvalgt, og det er
vigtigt, at alt er rart at røre ved, samtidig med, at det
er med til at skabe ro og give en mere hjemlig oplevelse. På vægge og gulv er der vinyl i afdæmpede
farver. De blå farver virker beroligende, og træ-farverne bidrager til en hjemlig og behagelig atmosfære.
Farveforskellene skaber desuden en tydelig forskel
mellem gulv og væg, så er nemmere for svagtseende
at orientere sig i rummet. Derudover er loftet monteret med Troldtekt® Wave plader, som foruden at give
en smuk overflade, der passer i temaet, også er med

til at skabe den fornødne støjreduktion og derved
give en tryggere oplevelse for brugerne.
Komfort er I højsædet
Et besøg i Pressalit Spaces kræver ofte, at brugeren er helt eller delvist afklædt, så det er vigtigt, at
rumtemperaturen er behagelig, og den kan justeres
i forbindelse med vedligeholdelse, så den passer til
årstiden. Alle hjælpemidler er desuden justerbare for
større komfort og bedre sikkerhed for både bruger
og hjælper. Du har alle hjælpemidler tilgængelige på
én gang, så det er nemmere og hurtigere at klare en
plejesituation på tryg vis.
Vi har desuden sørget for en ekstra siddeplads til
pårørende samt knager til overtøj, aflægningsplads til
tasker m.m.
At både vask, toilet og bruse-/skifteleje og loftlift er
justerbare gør det nemmere for alle involverede –
især for hjælperne at kunne tilpasse hjælpemidlerne
til den enkelte arbejdssituation. Det er det, vi mener,
når vi siger, at rummet skal tilpasses brugeren og
ikke omvendt.

Færdig løsning klar til brug
– så nemt er det
Det skal være nemt at få adgang til et tilgængeligt
og tilstrækkeligt udstyret handicaptoilet for alle de
brugere, der har behov for det. Det skal derfor også
være nemt at få leveret og monteret lige præcis den
løsning, der løser dette behov.

DET ENESTE DET KRÆVER ER EN AKTUEL OG
TILGÆNGELIG PLACERING SAMT ET FÆRDIGT
FUNDAMENT. PRESSALIT SPACES KAN
MONTERES PÅ EN ENKELT DAG.
SE VIDEOEN HER

Pressalit Spaces består af en 20 m² stor fritstående
toiletenhed, som monteres på et støbt fundament
med el- og vandtilslutning. Toiletenheden leveres
færdigproduceret og fuldt udstyret med alle hjælpemidler, tilbehør og som en klar og nøglefærdig
løsning, der er nem at montere og tilslutte.

Pressalit Spaces – nemt og tilgængeligt
• Kræver ikke byggetilladelse
• Teknikrum med ekstern adgang
• Leveres med alle hjælpemidler og tilbehør
• Solceller på taget leverer cirka 850 kW om året
• 20 m2 fuldt udstyret toiletenhed klar til montering
og tilslutning
• Kræver kun et støbt fundament med adgang til
el- og vandtilslutning

Vi leverer alle de nødvendige specifikationer,
tegninger og mål til støbning af fundament,
og vælger du den helt nemme løsning, står
vi gerne for det hele fra start til slut.
KLIK HER OG LÆS MERE OM PRESSALIT
SPACES PÅ PRESSALIT.COM

Professionel rådgivning fra start til slut
Overvejelserne er mange i forbindelse med optimering af toiletforhold for personer med fysisk
funktionsnedsættelse. Det er vigtigt, at alt er
gennemtænkt, så den færdige løsning giver værdi
og er nem for brugeren at anvende. Det ved vi hos
Pressalit, og med mange års erfaring med optimal indretning af badeværelser, er vi eksperter på
området.

1

FØRSTE MØDE
– Afklaring af behov

Med Pressalit som din samarbejdspartner, får du
derfor altid professionel rådgivning og vejledning fra
start til slut. Vi er din garanti for kvalitet i alle materialer og for god service og rådgivning i hele byggeprocessen. På den måde sikrer du, at alle aspekter
er taget med I overvejelserne.

2

Til opstartsmødet lytter vi. Her får du
mulighed for at fortælle om jeres behov og
tanker, og vi tilbyder sparring i forhold til
beliggenhed og anvendelsesmuligheder.
Her får du den rådgivning og vejledning,
der skal til for at besvare alle jeres spørgsmål.

3

KONTRAKTMØDE
– Styr på alle detaljer
Til dette møde gennemgår vi sammen kontraktmaterialet, så alt er afklaret, og så der ikke
er tvivl om de aftalte detaljer i byggekontrakten.

TILBUD
– Få overblik over den samlede pris
Du modtager et tilbud med en fast pris for
modulet samt fragten, så I er sikret mod overraskelser og efterregninger. Vi tilbyder desuden
mulighed for, at vi også kan hjælpe jer med etableringen af selve bygningen.

4

TEKNISK MØDE
– Tidsplanen lægges
Når byggekontrakten er underskrevet,
indkalder vi til et teknisk møde, hvor vi
gennemgår bygningstegninger, fundamentstegninger samt tidsplan for
byggeriet.

5

FAST KONTAKTPERSON
– Vi er med hele vejen

6

AFLEVERING
– Vi overdrager en nøglefærdig
løsning

Du har altid din faste kontaktperson hos Pressalit med igennem hele processen. Det betyder,
at vi blandt andet deltager på byggemøder for
at sikre, at alt forløber planmæssigt, og at du
altid ved, hvem du kan tage fat i.

7

Toiletbygningen leveres på den aftalte dato
med overdragelse fra os til jer. Hvis I har
valgt at tilkøbe vores etableringspakke,
slutter vi bygningen til, så den er klar til brug
med det samme. Skulle I mod forventning
opleve eventuelle fejl og mangler, udbedrer
vi naturligvis disse hurtigst muligt.

GENNEMGANG OG GARANTI
– Din sikkerhed for en optimal løsning
Vi gennemgår sammen toiletbygningen i forbindelse med overlevering, så alle
funktioner er beskrevet korrekt. Toiletbygningen er desuden underlagt ABT18
garantien, der dækker almindelige betingelser for totalentreprise i bygge- og
anlægsvirksomhed. Du kan læse mere om ABT18 på www.byggerietsregler.dk/
regler/abt18/

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

www.pressalit.com

Claus Lund Albertsen		
Salgsdirektør, projektsalg		
Tlf. 8788 8762		
cal@Pressalit.com

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 SUPPORTS UNITED NATIONS GLOBAL GOALS AND UNICEF

Der tages forbehold for ændringer i produktsortimentet, tekniske ændringer og trykfejl.
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KONTAKT OS FOR MERE INFORMATION,
RÅDGIVNING OG ET UFORPLIGTENDE TILBUD

