
Dåliga och belastande arbetsförhållanden ska inte stå i vägen för den omsorg 
som vi anser höra ihop med bra barnavård. Därför har vi på Pressalit utvecklat 
en serie skötbord som optimerar den bästa omsorgen utan belastning för ryggen 
eller onödiga lyft. Våra höjdjusterbara skötbord säkrar en bättre arbetsmiljö, där 
tunga lyft och belastande arbetsställningar inte blir en del av din vardag.
 

Skötbord



Bra och hälsosamma arbetsställningar kräver  
flexibla lösningar. Skötborden från Pressalit har  
en väl genomtänkt design som gör det möjligt för 
personalen på institutioner och sjukhus att ge barn 
den omsorg de behöver utan att utsätta ryggen för 
tunga lyft. Skötborden kan även användas i privata 
hem för att minska antalet dagliga lyft.

Säkerhet för barn och vuxna
För många av dem som jobbar inom barnomsorg  
är otaliga lyft och dåliga arbetsställningar en del  
av vardagen. En bristande uppmärksamhet på  
arbetsmiljön kan ofta leda till smärtor i rygg, axlar 
och nacke; smärtor som inte bara påverkar arbets-
glädjen utan även barn och kollegor. 

Ett höjdjusterbart skötbord bidrar till en säker  
arbetsmiljö i och med att det säkrar onödiga lyft  
och dåliga arbetsställningar vid barnavård. De  
praktiska skötborden kan snabbt och enkelt höjas 
och sänkas för att passa individuella användare, så 
att alla medarbetare kan arbeta ergonomiskt vid 
samma skötbord. De lågtgående skötborden har 
även fördelen att små barn kan kravla sig upp och 
ner från skötbordet på egen hand utan besvär. 

Skötbordet har även en klämrisksäkring. Säkringen 
ser till att inget kommer i kläm under bordet i och 
med att bordet frigörs automatiskt om det möter 
motstånd vid nedsänkning. Det höjdjusterbara sköt-
bordet är alltså säkert för alla.

SE SKÖTBORD I BRUK ONLINE

Höjdjusterbara skötbord
Gör vardagen enklare

https://www.youtube.com/watch?v=00ixYO43-yA


”

Högsta hygien
Ett höjdjusterbart skötbord hjälper personalen att 
ta hand om barnet på bästa sätt, utan att varken 
kompromissa arbetsmiljö, säkerhet eller hygien. 

Bänkskivorna är formgjutna i ABS-plast med en 
bakkant som minimerar kontaminering av väggen. 
Skötbordet har även rundade kanter för att säk-
ra en snabb och effektiv rengöring, vilket gör det 
mycket lättare att upprätthålla god hygien.

Barnvänlig design
Våra skötbord är utvecklade och designade med 
ett fokus på ergonomi och hygien, men vi har inte 
glömt det barnvänliga elementet. Ett lågtgående 
skötbord gör inte bara blöjbyten till en lek för både 
barn och vuxna. Med barnvänlig design som tilltalar 
barnen blir personalens arbetet enklare. 

En bra investering 
Ett höjdjusterbart skötbord är en bra investering på 
många sätt. Först och främst för att främja hälsa 
och säkerhet på arbetsplatsen. En bättre arbets-
miljö leder nämligen till att medarbetare får färre 
smärtor och skador, vilket i sin tur leder till färre 
sjukdagar. Dessutom gör skötbordet  
arbetet enklare och roligare, vilket bidrar till att 
medarbetarnas arbetsglädje ökar och de får mer 
tid till vård och omsorg för barnen. I verkligheten är 
det den viktigaste investeringen: en investering som 
frigör tid och kraft till mer omsorg utan att kompro-
missa arbetsmiljö och säkerhet. Bra ergonomi ger 
bra ekonomi.

SE VÅRA PRODUKTER ONLINE

LÄS MER OM VÅRA KVALITETS- OCH 
SÄKERHETSTEST ONLINE

Höjdjusterbara skötbord

https://pressalit.com/sv-se/skoetbord/
https://pressalit.com/sv-se/hjaelpmedel-foer-badrum/kvalitet/


Översikt 
skötbord

Produktnr. R8684000 

Skötbord, elektroniskt höjdjusterbart,
med sanitet och standardutrustning
Utvändiga mått 900 x 1400 mm

• Lågtgående, vägghängt skötbord med sanitet  
   och stoppfunktion

• Bänkskiva 800 x 1400 mm, med inbyggd  
   formgjuten  vask

• Engreppsblandare, spol- och avloppsslang  
   och två trådkorgar

• Höjdjustering från 300 mm – 1000 mm

• Maximal belastning 75 kg

• Färg: Vit

Produktnr. R8734000 
 
Skötbord, elektroniskt höjdjusterbart,
med sanitet och standardutrustning
Utvändiga mått 820 x 1400 mm

• Vägghängt skötbord med sanitet 

• Bänkskiva 800 x 1400 mm, med inbyggd  
   formgjuten vask

• Engreppsblandare, spol- och avloppsslang  
   och två trådkorgar

• Höjdjustering från 650 mm – 1000 mm

• Maximal belastning 75 kg

• Färg: Vit

Trappstege kan köpas  
till separat

https://pressalit.com/sv-se/skoetbord/vagghangda-laagtgaaende-skotbord/skotbord-900-x-1400-mm-elektrisk-hojdreglerba/p-r8684000/
https://pressalit.com/sv-se/skoetbord/vagghangda-skotbord/skotbord-820-x-1400-mm-elektrisk-hojdreglerba/p-r8734000/


Produktnr. R8734000 
 
Skötbord, elektroniskt höjdjusterbart,
med sanitet och standardutrustning
Utvändiga mått 820 x 1400 mm

• Vägghängt skötbord med sanitet 

• Bänkskiva 800 x 1400 mm, med inbyggd  
   formgjuten vask

• Engreppsblandare, spol- och avloppsslang  
   och två trådkorgar

• Höjdjustering från 650 mm – 1000 mm

• Maximal belastning 75 kg

• Färg: Vit

Skötbord med många fördelar:

• Användarvänlighet och säkerhet i fokus

• Elektrisk höjdjustering gör det lätt att ställa in bordet i en perfekt arbetshöjd

• Skötbordets material och design underlättar rengöring och säkrar därmed optimal hygien

• Skötbordet kan levereras med olika lösningar anpassade efter era behov

• Vi erbjuder alltid gratis och icke-bindande planmätning för skötbord

• Vi står alltid till förfogande om du behöver råd eller vägledning om skötborden 

SE EXTRA TILLBEHÖR ONLINE

Produktnr. R8654000 

Skötbord, elektroniskt höjdjusterbart
med sanitet och standardutrustning
Utvändiga mått 800 x 1400 mm

• Fristående skötbord med sanitet 

• Bänkskiva 800 x 1400 mm, med inbyggd  
   formgjuten vask

• Engreppsblandare, spol- och avloppsslang  
   och två trådkorgar

• Höjdjustering från 650 mm – 1000 mm

• Maximal belastning 75 kg

• Färg: Vit

Den praktiska skötmadrassen 
finns att köpa i färgerna: 
mörkblå, pastellblå vit och grå.

Trappstege kan köpas  
till separat

Behöver du rådgivning? 
 
Ring oss idag på 08 444 1930 
 

https://pressalit.com/sv-se/skoetbord/fristaaende-skotbord/skotbord-800-x-1400-mm-elektrisk-hojdreglerba/p-r8654000/
https://pressalit.com/sv-se/skoetbord/madrasser-och-tillbehor/c-338394/?page=1&sort=NameAscending&filter=d4021ae7922b4f39e776b6e225e86165


PRESSALIT SUPPORTS UNITED NATIONS GLOBAL GOALS AND UNICEF

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

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

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

www.pressalit.com

https://pressalit.com/sv-se/om-pressalit/

