
LET’S MAKE  
ROOM FOR  
PEOPLE

Pressalit MATRIX in hoogte verstelbare  
en zijwaarts verplaatsbare wastafel
Flexibele en verstelbare oplossingen voor de badkamer maken een wereld van verschil voor gebruikers en  

verzorgers. Functionaliteit, veiligheid en arbeidsomstandigheden hebben de hoogste prioriteit bij de nieuwe  

wastafel van Pressalit die in de hoogte verstelbaar en zijwaarts verplaatsbaar is. 

De nieuwe wastafel bevordert de zelfredzaamheid, helpt bij training, zorgt voor optimale plaatsbenutting en  

niet in het minst voor veiligheid in de badkamer. Zowel thuis als in het verzorgingstehuis en in instellingen of 

ziekenhuizen.
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500 mm

In de hoogte verstelbare en zijwaarts  
verplaatsbare wastafel

NEW

Functioneel met ontelbare mogelijkheden

Kies voor de beste functionaliteit en hygiëne met de nieuwe  

in hoogte verstelbare en zijwaarts verplaatsbare wastafel van 

Pressalit. Ze bestaat uit een ophanging en bijhorende  

wastafel, die in verschillende varianten verkrijgbaar is.

Hiermee kunt u de ruimte in de badkamer optimaal benutten 

en tegemoet komen aan de wisselende behoeften van  

gebruikers en verzorgers. De gebruiksmogelijkheden zijn 

ontelbaar en u heeft de keuze uit handmatige of elektrische  

bediening, al naar gelang de behoeften.

Absolute focus op hygiëne 

De console van onze nieuwe veelzijdige wastafel verbergt  

alle elektronische en mechanische onderdelen zodat niets 

in het zicht is. Dit garandeert een goede hygiëne, waarbij de 

console dicht op de wastafel aansluit en tegen de wand staat. 

Hierdoor is het onmogelijk dat vuil in de moeilijk toegankelijke 

openingen dringt. Het maakt de reiniging ook gemakkelijker 

en vermindert het risico op de verspreiding van bacteriën.

Voor het gebruik in ziekenhuizen is bovendien een bijzonder 

hygiënische afvoerplug verkrijgbaar die het besmettingsrisico 

tot een minimum beperkt.

Gebruik de ruimte optimaal

Doordat de wastafel makkelijk verplaatsbaar is in de bad- 

kamer, kunt u de beschikbare ruimte beter benutten en in 

het optimale geval enkele vierkante meters in het gebouw 

besparen. 

De wastafel kan bijvoorbeeld uit de buurt van het toilet  

verplaatst worden om ruimte te scheppen voor de verzorgers 

of juist dichter bij het toilet om ruimte te scheppen in de  

douche of bij het ligbad. De verplaatsbare wastafel laat ook 

toe om in de badkamer te manoeuvreren met een rolstoel.

Nieuw product komt tegemoet aan vele behoeften

De wastafel kan ingezet worden als hulpmiddel bij oefeningen 

en zorgt ervoor dat staande en zittende gebruikers zelfred-

zaam zijn. Ze is zowel horizontaal als verticaal verstelbaar 

om tegemoet te komen aan de specifieke behoeften van de 

gebruiker en om plaats te scheppen in de ruimte. De wastafel 

is ideaal voor verschillende gebruikers, waarbij vooral de 

elektrische versie een gemakkelijke hoogteregeling heeft. Elke 

gebruiker kan de wastafel gemakkelijk opzij schuiven - ook al 

heeft hij of zij een verminderde beweeglijkheid in handen en 

vingers. 

De eenvoudige verplaatsing en regelbaarheid van de was- 

tafel verlicht het werk van de verzorgers en maakt de  

arbeidsroutine minder zwaar.

Met verstelbare en flexibele oplossingen in de badkamer komt 
er ruimte en tijd vrij voor meer samenzijn tijdens de werkdag. 
De juiste hulpmiddelen leiden simpelweg tot een betere 
levenskwaliteit.

Claus Lund Albertsen, Sales Director, Pressalit A/S

Gebruik de wastafel voor verschillende doeleinden

•  Gemakkelijke persoonlijke verzorging van de gebruiker

•  Training en focus op zelfredzaamheid

•  Plaatsbesparing in kleine badkamers

•  Tijdswinst voor het personeel

•  Biedt optimale arbeidsomstandigheden voor de verzorgers
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De juiste keuze voor verzorgingssituaties

De nieuwe wastafel van Pressalit is de juiste keuze voor  

verzorgingstehuizen, instellingen en ziekenhuizen, waar het 

nodig is om elke situatie op de gebruiker of verzorger af te 

stemmen - en soms meerdere keren per dag. Hoe meer  

zelfredzaam een gebruiker is, des te meer tijd blijft er voor  

andere dingen. En er is tevens aandacht voor het arbeids- 

omstandigheden en voor hygiëne.

Verstelbare uitrusting verhoogt de levenskwaliteit

Bepaalde mensen hebben veel hulp nodig in de badkamer, 

anderen slechts weinig of helemaal niet. En soms wijzigt de 

hulpbehoefte in de loop van de dag. Dit stelt hoge eisen  

aan de flexibiliteit van de hulpmiddelen en aan hun  

toegankelijkheid.

Een flexibele oplossing die rekening houdt met de concrete 

behoeften van de gebruiker op een bepaald tijdstip, helpt om 

de zelfredzaamheid te versterken en een hogere mate van 

vrijheid te geven. Dit geeft de gebruiker de mogelijkheid om 

gemakkelijker zelf de persoonlijke zorg op zich te nemen.

Creëer optimale arbeidsomstandigheden

Verstelbare uitrusting in de badkamer biedt een duidelijk  

voordeel voor de gebruiker en een grote hulp voor de  

verzorger, die van dag tot dag kan variëren. In dit opzicht  

is de mogelijkheid om bijvoorbeeld de hoogte te regelen 

belangrijk voor een goede arbeidshouding.

In een verzorgingstehuis en in het ziekenhuis heeft dit nog 

meer indirecte voordelen. De zelfredzame bewoner of patiënt 

zorgt ervoor dat het personeel meer tijd beschikbaar krijgt. 

Met veilige en flexibele oplossingen schept dit betere  

arbeidsomstandigheden en een beter fysiek arbeidsmilieu  

met minder arbeidsongevallen als gevolg.

Een goede hygiëne en eenvoudige reiniging zijn belangrijke aspecten bij  
hulpmiddelen met beweeglijke delen. Bij de nieuwe MATRIX wastafel sluit  

de console goed aan op de wastafel en direct op de wand.

Claus Lund Albertsen, Sales Director, Pressalit A/S

Gemakkelijke bediening en 
vlot bereikbare bedienings-
knop - zelfs voor zwakke 
handen.

Gebruik de wastafel waar deze nodig is

Een verplaatsbare wastafel maakt de nodige ruimte vrij rond 

het toilet. Op die manier is het gemakkelijker om met een 

rolstoel te manoeuvreren. In badkamers waar er meer ruimte 

nodig is rond het bad zorgt een verplaatsbare wastafel voor 

betere werkomstandigheden en voor meer intimiteit bij het 

nemen van een bad.

Wanneer de wastafel gebruikt wordt als hulpmiddel om zich 

te verplaatsen van de rolstoel naar het toilet of omgekeerd, is 

het belangrijk dat er voldoende afstand is tussen de wastafel 

en het toilet en dat deze ruimte gemakkelijk aangepast kan 

worden. 

De wastafel kan in een paar seconden zijwaarts verplaatst 

worden door een druk op de knop. Dit is een efficiënte en 

eenvoudige manier om de nodige plaats te maken voor een 

bepaalde taak - ongeacht of er extra ruimte nodig is rond het 

toilet of het bad. 

De wastafel is gemakkelijk te verplaatsen zonder veel kracht. 

Het is zelfs mogelijk om dit met de buitenkant van de hand te 

doen als de gebruiker niet veel kracht heeft in zijn handen en 

vingers.

De allerhoogste hygiënische functionaliteit 

Door de combinatie van functionele eigenschappen en een 

goede hygiëne is de in hoogte verstelbare en zijwaarts ver-

plaatsbare wastafel de juiste keuze voor situaties waar  

optimale omstandigheden zowel de gebruiker als de verzor-

ger ten goede komen. De beweeglijke delen van de wastafel 

en de ophanging zitten verborgen achter een console, die 

vlak langs de wand loopt en dicht aansluit op de wastafel, 

zodat er geen stof en vuil in de moeilijk toegankelijke openin-

gen kunnen binnendringen. 

Alle oppervlakken zijn groot en glad en gemakkelijk af te 

drogen. De mogelijkheid bestaat om een wastafel te kiezen 

zonder overloop of een wastafel met een speciale afvoerplug 

voor ziekenhuizen. Dit vergemakkelijkt de reiniging en  

verkleint het risico op ongewenste ophopingen van vuil en 

bijgevolg het risico op besmetting.

500 mm horizontaal verstelbaar en  volledige verdekt voor eenvoudige reiniging. 
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Verschillende instellingen voor verschillende gebruikers

Thuis zijn er meestal verschillende gebruikers van de bad-

kamer, elk met verschillende behoeftes en fysieke kracht. 

Hier kan elk gebruik van de badkamer een andere instelling 

vereisen. 

Wanneer er zowel staande als zittende gebruikers zijn, zal  

er een natuurlijk hoogteverschil zijn waardoor een flexibele  

en verstelbare oplossing te verkiezen is. Hiermee kunt u aan 

elke concrete situatie en behoefte tegemoet komen.

Flexibiliteit voor het hele gezin

Een van de belangrijkste elementen in de badkamer is  

de wastafel. Veel van de dagelijkse verzorging gebeurt  

immers hier en het is dan ook belangrijk dat ieder gezinslid  

de wastafel op de beste manier voor zijn eigen behoeften  

kan gebruiken. 

Dit geldt zowel voor het scheren, het aanbrengen van make-

up als voor het tanden poetsen en helpt om valongelukken te 

voorkomen. 

De geïntegreerde handgrepen zijn handig om zich aan op 

te trekken na een toiletbezoek en het is mogelijk om zittend 

de handen te wassen alvorens zich te verplaatsen naar een 

rolstoel. 

Er zijn met andere woorden veel zaken waarmee u  

rekening moet houden bij de inrichting van een badkamer in 

een privéwoning. Van het optimaliseren van de ruimte in de 

bestaande badkamer tot het kiezen van de beste oplossingen 

die het meest geschikt zijn voor de bestaande en mogelijke 

toekomstige behoeften.

Eenvoudige aanpassing - elektrisch of handmatig

De wastafel moet gemakkelijk regelbaar zijn voor alle leden 

van het gezin. En alle leden moeten het zelf kunnen. MATRIX, 

de nieuwe wastafel van Pressalit die in hoogte verstelbaar 

en zijwaarts verplaatsbaar is, is verkrijgbaar in twee versies: 

elektrisch en handmatig.

Als u alleen woont of alle bewoners hebben dezelfde beho-

eften, dan is een handmatige hoogteregeling, die niet al te 

vaak gebruikt zal moeten worden, een goede keuze. Hebben 

de bewoners echter verschillende behoeften, dan geniet een 

gemakkelijke, snelle elektrische hoogteregeling de voorkeur.

Verplaats de wastafel in enkele seconden

De zijwaartse verplaatsing gebeurt via een gemakkelijk toe-

gankelijke functie onder de wastafel. In enkele seconden zijn 

de wastafel en ophanging te verplaatsen en dat gebeurt met 

één hand op een veilige manier. De gebruiker kan de wastafel 

gebruiken als hulpmiddel om zichzelf te verplaatsen en om 

zijn handen te wassen terwijl hij nog op het toilet zit. 

De verplaatsing gaat in een vloeiende beweging en het vergt 

weinig kracht in de handen. Gebruikers en verzorgers kunnen 

de wastafel gemakkelijk zo vaak verplaatsen als ze willen 

- zelfs met de buitenkant van de hand. Door de bedienings-

knop los te laten, wordt de wastafel in de betreffende positie 

vastgezet. Dit biedt de zekerheid dat de wastafel niet gaat 

verschuiven zonder dat men het zelf wil.

In de privéwoning stellen wisselende behoeften bij de bewoners  

hoge eisen aan de flexibiliteit van hulpmiddelen in de badkamer.

Claus Lund Albertsen, Sales Director, Pressalit A/S Verplaats de wastafel eenvoudig met een 
druk op de bedieningsknop. De wastafel 
wordt geblokkeerd als de bedieningsknop 
losgelaten wordt.

500 mm horizontaal verstelbaar en  

volledige verdekt voor eenvoudige 

reiniging. 
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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
Denmark
T: +45 8788 8788
pressalit@pressalit.com

Pressalit.com

Wijnbeek Sanitair B.V.
Molenwerf 1
1911 DB Uitgeest 
Holland
T: +31 251 361010
mail@wijnbeek.nl

Van der Voort Agenturen B.V. 
Ertbruggestraat 111
2110 Wijnegem
België
T: +32 3 877 04 44
info@vandervoort.be

Onder voorbehoud van wijzigingen in het assortiment, technische wijzigingen en drukfouten.

PREMIUM BATHROOM SOLUTIONS SINCE 1954

Pressalit A/S is een Deense particuliere onderneming met de fabricagefaciliteiten gevestigd in de Deense stad Ry. Sinds 1954 ontwerpen en 
produceren wij toiletzittingen van de hoogste kwaliteit. Sinds 1975 ontwikkelt Pressalit ook flexibel voor de gebruiker in te stellen badkamers en in 
hoogte verstelbare keukens voor mensen die minder mobiel zijn. Daarmee zijn wij wereldwijd een van de meest vooraanstaande fabrikanten van 
badkameroplossingen van hoge kwaliteit. Een hoogwaardig, onberispelijk ontwerp en betrouwbare functionaliteit zijn de belangrijkste kenmerken 
van ons brede assortiment producten.

KIES DE BESTE OPLOSSING VOOR ELK GEVAL

MATRIX, de in hoogte verstelbare en zijwaarts verplaatsbare wastafel van Pressalit bestaat  

uit een ophanging en bijhorende wastafel. De ophanging is verkrijgbaar met de MATRIX MEDIUM  

of MATRIX ANGLE DEEP wastafel, te kiezen volgens de bestaande badkamer en de concrete  

behoeften. De wastafel is zowel in hoogte als zijwaarts verstelbaar. De hoogteregeling gebeurt  

handmatig of elektrisch, afhankelijk van het model. De zijwaartse afstand bedraagt 500 mm en  

de verticale 300 mm.

Wastafelophanging met handmatige  
hoogteregeling en Pressalit MATRIX  
ANGLE DEEP wastafel.

Deze configuratie:
Muurframe voor wastafel: R484219000
Wastafel: R2142112000

Wastafelophanging met elektrische  
hoogteregeling en Pressalit MATRIX  
MEDIUM wastafel.

Deze configuratie:
Muurframe voor wastafel: R482219000
Wastafel: R2122000

Bekijk alle  
varianten op 
pressalit.com


