
Take it Easy
3 enkla och viktiga fakta som ger fördelar 
jämfört med andra avskärmningssystem

TM

2. EasyClean
Förhindrar smittspridning 
Silentia skärmsystem uppfyller strikta hygienkrav

• Alla skärmytor är släta och lätta att komma åt

• Alla skärmytor tål de desinfektionsmedel som  
används inom vården idag.

EasyReturn   
är snabb och enkel

Kontakta oss för en demonstration
Våra rådgivare kommer gärna på besök så att du kan 
prova produkterna på plats. Tillsammans skapar vi en 
avskärmningslösning som passar din arbetsmiljö.

Scanna in QR-koden
Se hur det fungerar i Take it Easy-filmen! 
Eller gå in på vår webbplats: silentia.se

Alla skärmytor  
är släta och lätta 
att komma åt. 
 
Handtagets  
enhandsgrepp 
kan snabbt och 
enkelt rengöras 
vid behov.
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En hand  
Mindre smittspridning

1. EasyReturn 
Snabb och enkel ihopfällning
Skärmen är lätt och har patenterade gångjärn 
som gör så att den alltid återgår till utgångsläget

Handtag med enhandsgrepp innebär att:
• Handtaget är den enda kontaktytan vid manövrering 

– övriga ytor berörs inte

• Risken för smittöverföring minskar eftersom bara  
en hand behöver användas



Silentias lättplacerade och säkra mobila skärmar
Silentia-skärmen finns både som gavelskärm och som mobil vikskärm. 
Båda lösningarna erbjuder en fullgod avskärmning vid behov.

3. Mobilt gör det enkelt  

Handtag

Silikonband

Broms

1 2 3
Kontakta oss för en demonstration
Våra rådgivare kommer gärna på besök så att du kan 
prova produkterna på plats. Tillsammans skapar vi en 
avskärmningslösning som passar din arbetsmiljö.

Scanna in QR-koden
Se hur det fungerar i Take it Easy-filmen! Eller 
gå in på vår webbplats: silentia.se

Placera intill väggen och lås 
de två främre hjulen.

Lossa på säkerhets-
bandet i silikon.

Dra ut i önskat läge med en hand  
(enhandsgrepp = bra för hygienen)

38 cm

59 cm

12,5 cm

Alla funktioner nås enkelt från framsidan på 
båda de mobila skärmarna. 

De mobila skärmarnas patenterade och stabila hjulbas är en av marknadens minsta. 
Skärmvagnen tar upp minimalt med golvyta och används till alla höjder: 1,45 m, 1,65 m och  
1,85 m för den mobila vikskärmen och 1,55 m och 1,85 m för gavelskärmen.

Silentia AB • Box 108, 311 22 Falkenberg • Tel. 0346-485 80 • Fax 0346-485 89 • info@silentia.se • www.silentia.se
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