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Pressalit MATRIX höjdreglerbar 
och sidoreglerbar tvättställslösning
Flexibla och reglerbara badrumslösningar gör stor skillnad för både användare och vårdare.  
Funktionalitet, säkerhet och arbetsmiljö står i fokus för den nya höjdreglerbara och sidoreglerbara  
tvättställslösningen från Pressalit. 

Den nya lösningen underlättar självständighet, träning, optimering av utrymmet och inte minst  
säkerheten i badrummet. I privata hem, på vårdboende, instutioner och sjukhus. 
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500 mm

Höjdreglerbart och sidoreglerbart tvättställ

NYHET

Funktionalitet med många möjligheter

Ta funktionalitet och hygien till nästa nivå med den nya 

höjdreglerbara och sidoreglerbara tvättställslösningen från 

Pressalit, den består av en upphängning och ett matchande 

tvättställ som finns i olika varianter.

Du kan optimera utrymmet i badrummet och samtidigt tillgo-

dose både användarnas och vårdpersonalens föränderliga 

behov. Användningsområdena är oändliga och du kan välja 

mellan manuell och elektrisk drift, beroende på dina behov.

Stort fokus på hygien 

Kåpan på vårt nya sidoreglerbara tvättställ kapslar in all 

elektronik och alla mekaniska delar, så ingenting är exponerat. 

Detta ger en mycket hygienisk lösning där kåpan sitter tätt 

intill själva tvättstället och helt intill väggen. 

På så sätt sätter sig inte smuts och damm på svåråtkomliga 

platser. Samtidigt underlättar det rengöringen och minskar 

risken för spridning av bakterier.

För användning på sjukhus finns också en särskild hygienisk 

bottenventil tillgänglig som underlättar rengöring och därmed 

minskar smittorisken.

Utnyttja utrymmet maximalt

När du enkelt kan flytta på handfatet öppnar du upp för möj-

ligheten att utnyttja det tillgängliga utrymmet och i bästa fall 

spara viktiga kvadratmeter i badrummet. 

Tvättstället kan till exempel flyttas bort från toaletten för att 

skapa utrymme för vårdpersonal att lättare komma till eller 

närmare toaletten för att skapa utrymme vid dusch- och 

badområdet. Det flyttbara tvättstället gör det också lättare att 

manövrera en rullstol i badrummet.

Nyhet som uppfyller många behov

Tvättstället kan användas vid träning och syftar till att öka 

självständigheten för både sittande och stående användare. 

Det kan flyttas både horisontellt och vertikalt för att stödja in-

dividens specifika behov och behovet av utrymme. Tvättstäl-

let är också idealiskt för olika användare, särskilt den elektri-

ska versionen erbjuder enkel höjdreglering och det är lätt för 

alla att flytta tvätt-stället åt sidan – även om du har nedsatt 

funktion i dina händer och fingrar. 

Att tvättstället enkelt går att flytta på och justera i höjd under-

lättar också vårdpersonalens arbete och ger mer skonsamma 

arbetsrutiner

Med reglerbara och flexibla lösningar i badrummet blir det möjligt 
att skapa tid och utrymme för mer närvaro i vardagen. Med rätt 
hjälpmedel ökar helt enkelt livskvaliteten.

Claus Lund Albertsen, Sales Director, Pressalit A/S

Använd tvättstället till många olika ändamål

•  Enklare med personlig hygien för användaren

•  Träning och ökat fokus på självständighet

•  Platsoptimering för mindre badrum

•  Tidsbesparande hjälpmedel för personalen

•  Säkerställer optimala arbetsförhållanden för vårdpersonalen
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Det självklara valet för vårdsituationen

Den nya tvättställslösningen från Pressalit är ett självklart 

val på vårdhem, institutioner och sjukhus där det finns ett 

behov av individanpassning till både den enskilda använda-

ren eller vårdaren – och ofta flera gånger om dagen. Ju mer 

självständig en användare är, desto mer tid frigörs för andra 

arbetsuppgifter. Samtidigt är det fokus på både arbetsmiljö 

och hygien.

Anpassningsbara lösningar ökar livskvaliteten

Vissa människor behöver mycket hjälp i badrummet   

– andra lite eller inte alls. Och i vissa fall förändras behovet 

under dagen. Detta ställer stora krav på anpassnings- 

förmågan hos den hjälpmedelsutrustning som finns  

tillgänglig.

En flexibel lösning som tar hänsyn till användarens specifika 

behov vid varje given tidpunkt bidrar till att skapa situationer 

som stärker självförtroendet och till att öka friheten, och för 

vissa en möjlighet att kunna sköta mer av sin personliga 

hygien själva.

Skapa optimala arbetsförhållanden

Anpassningsbara lösningar i badrummet är en klar fördel för 

användaren och en stor hjälp för vårdaren, som kan vara olika 

från dag till dag. Här är bland annat möjligheten att justera 

höjden avgörande för goda arbetsställningar.

På ett vårdhem eller sjukhus, till exempel, har detta flera 

fördelar. En självständig boende eller patient frigör tid för vård- 

och omsorgspersonalen och med säkra och flexibla lösningar 

skapas bättre förutsättningar och därmed en bättre fysisk 

arbetsmiljö med färre arbetsrelaterade skador.

God hygien och enkel rengöring är en avgörande faktor för  
hjälpmedel med rörliga delar. På den nya tvättställslösningen  

MATRIX sluter kåpan tätt mot tvättstället och sitter tätt in mot väggen.

Claus Lund Albertsen, Sales Director, Pressalit A/S

Lätt att använda och lättåtkomlig 
funktionsknapp – även för svaga 
händer.

Använd tvättstället där det behövs

Ett reglerbart tvättställ skapar nödvändigt utrymmet runt 

toaletten vid behov. På så sätt blir det lättare att manövrera 

en rullstol och i badrum där det behövs mer utrymme runt 

duschen kan man genom att flytta tvättstället förbättra både 

arbetsmiljön och integriteten i samband med en dusch eller 

ett bad.

När tvättstället används för att underlätta att förflytta sig från 

en rullstol till toaletten, eller tvärtom, är det viktigt att avstån-

det mellan tvättstället och toaletten är korrekt och att det lätt 

kan anpassas till situationen. 

Det är lätt att flytta tvättstället i sidled på några sekunder med 

en knapptryckning. Det gör det både effektivt och enkelt att 

skapa det utrymme som behövs för att slutföra en uppgift, 

oavsett om det handlar om att skapa extra utrymme runt 

toaletten eller i duschområdet. 

Att flytta på tvättstället är enkelt, det glider lätt och kräver  

inte mycket ansträngning. Det kan enkelt göras med  

ovansidan av handen om användaren har nedsatt funktion  

i händer och fingrar.

Hygienisk funktionalitet i världsklass

Kombinationen av funktionella egenskaper i ett hygieniskt 

sammanhang gör det höjdreglerbara och sidoreglerbara 

tvättstället till ett självklart val i en miljö där fokus ligger på att 

skapa optimala förhållanden för användaren och vårdaren.  

De rörliga delarna av tvättstället och handfatet är dolda 

bakom en kåpa som löper tätt längs väggen och ansluter tätt 

mot tvättstället, så att damm och smuts inte lägger sig på 

svåråtkomliga ställen. 

Alla ytor är stora och släta och lätta att torka av. 

Dessutom finns det möjlighet att välja ett tvättställ utan över-

svämningshål och en särskild bottenventil för sjukhus. Detta 

underlättar rengöringen och minskar risken för smutsansam-

ling, vilket i sin tur minskar smittorisken.

500 mm sidoreglerbart och sluten  installation för optimal hygien.
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Fler användare kräver fler inställningar

I ett privat hem finns det vanligtvis flera användare av ett 

badrum som har olika behov och fysiska möjligheter. Då kan 

varje användning av badrummet kräva olika inställningar. 

När det finns både sittande och stående användare i ett hem 

finns det en naturlig höjdskillnad och då är en flexibel och  

justerbar lösning är att föredra. Det gör det enkelt att till- 

godose särskilda situationer och behov.

Flexibilitet för hela familjen

Ett av de centrala områdena i badrummet är tvättstället. Det 

är här en stor del av den dagliga hygienskötseln sker och det 

är viktigt att du har möjlighet att använda tvättstället på bästa 

sätt. Detta gäller både för rakning, smink eller tandborstning, 

men också som ett hjälpmedel för att undvika fallolyckor. 

De integrerade handtagen är ett hjälpmedel för att kunna  

stå tryggt vid tvättstället, samt använda som resningsstöd 

från toaletten och sidojusteringen gör det möjligt att tvätta 

händerna sittande innan man flyttar över till rullstolen.

Det finns med andra ord många saker att ta hänsyn till när 

man inreder ett badrum i ett privat hem. Allt från plats-

optimering av det befintliga badrummet till att avgöra vilka 

lösningar som bäst passar de befintliga behoven och behov 

som kan uppstå i framtiden.

Enkelt justering – elektrisk eller manuell

Det ska vara lätt att ställa in tvättstället så att det passar alla 

familjemedlemmar. Och det ska kunna göras av alla. Den nya 

höjdreglerbara och sidoreglerbara tvättställslösningen MATRIX 

från Pressalit finns med två inställningsalternativ: elektrisk eller 

manuell.

För den som bor ensam, eller om alla i hemmet har samma 

behov, kan ett manuellt höjdregleringssystem som sällan 

behöver justeras väljas. Finns det däremot flera olika behov  

är en enkel och snabb elektrisk justering att föredra.

Flytta tvättstället på några sekunder

Sidoregleringen sker genom att man aktiverar en lättåtkom-

lig funktion under tvättstället. Det tar bara några sekunder 

att flytta tvättstället och upphängningsanordningen och det 

kan göras säkert med bara en hand. Användaren kan alltså 

använda tvättstället både för att förflytta sig och för att tvätta 

händerna medan han eller hon fortfarande sitter på toaletten. 

Rörelsen är smidig och kräver mycket lite handkraft, så  

både användaren och vårdaren kan ofta och lätt flytta 

tvättstället – även med utsidan av handen. När funktions- 

knappen  släpps låses tvättstället i det aktuella läget.  

Det säkerställer att tvättstället inte rör sig ytterligare innan  

du själv väljer det.

I det privata hemmet ställer olika behov hos de som  

bor där stora krav på flexibilitet på hjälpmedel i badrummet.

Claus Lund Albertsen, Sales Director, Pressalit A/S Sidoförflyttning av tvättstället görs 
enkelt att trycka på funktionsknapp. 
Tvättstället låses fast igen när  
knappen släpps. 

500 mm sidoreglerbart och sluten  

installation för optimal hygien.
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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

Pressalit AB
Kista Science Tower
Färögatan 33
164 51 Kista
Sverige
T: +46 8444 1930
se@pressalit.com

Med förbehåll för ändringar i produktsortimentet, tekniska ändringar och tryckfel.

PREMIUM BATHROOM SOLUTIONS SINCE 1954

Pressalit A/S är ett danskt privatägt företag med produktion i Ry i Danmark. Sedan 1954 har vi designat, utvecklat och tillverkat toalettsitsar 
av högsta kvalitet. Sedan 1975 har vi dessutom utvecklat flexibla badrumslösningar och höjdjusterbara kök för personer med nedsatt 
funktionsförmåga. Detta har gjort oss till en av världens ledande tillverkare av högkvalitativa badrumslösningar. Vårt breda produktsortiment 
kännetecknas av hög kvalitet, fulländad design och väl genomtänkt funktionalitet.

Välj den optimala lösningen anpassat efter behov

Den höjdreglerbara och sidoreglerbara tvättställslösningen MATRIX från Pressalit består av en  

upphängningsanordning och ett matchande tvättställ. Upphängningsanordningen finns tillgänglig  

med tvättställen MATRIX MEDIUM eller MATRIX ANGLE DEEP, för att du ska kunna välja det tvättställ  

som passar bäst till badrummet och de specifika behoven. Tvättställslösningen kan justeras både i  

höjdled och åt sidan. Höjdregleringen kan vara antingen manuell eller elektrisk, beroende på modell,  

och den totala rörelsen är 500 mm i sidled och 300 mm i höjdled.

Upphängning med manuell  
höjdreglering och Pressalit  
MATRIX ANGLE DEEP tvättställ.

Visad modell:
Tvättställs upphängning:  R484219000
Tvättställ: R2142112000

Upphängning med elektrisk  
höjdreglering och Pressalit  
MATRIX MEDIUM tvättställ.

Visad modell:
Tvättställs upphängning: R482219000
Tvättställ: R2122000

Se alla  
varianter på 

pressalit.com


