
Det ledande alternativet  
för optimal hygien och  
patientintegritet
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Vi satte standarden 1990.  
Sedan dess har vi levererat  
100 000 skärmar världen över. 
Silentia erbjuder en komplett lösning på hälsovårdens avskärmningsbehov. 
Eftersom de olika skärmarna är kompatibla med varandra och samtliga har 
funktionen EasyClick, kan du enkelt flytta en vikbar skärm från väggen till en 
vagn – eller kombinera en fast och en vikbar skärm för att dra maximal nytta  
av systemets möjligheter. 

EasyClean™ – för optimal hygien
Skärmens släta ytor tål de desinfektionsmedel som används inom vården.  
De inkapslade hjulen kan enkelt dras ur och tvättas i diskmaskin. Produkterna 
uppfyller strikta hygienkrav och alla ytor är lättåtkomliga för rengöring – det  
är EasyClean.

Viks ihop enkelt med en hand – EasyReturn™ 
Patenterade gångjärn med inbyggt minne gör att skärmen alltid återgår till 
utgångsläget. Det enkla handhavandet minskar samtidigt risken för smittöver
föring då bara det ergonomiskt utformade handtaget används som kontaktyta.

Fast monterad eller mobil – med EasyClick™ väljer du själv
Möblera om med ett klick. En väggmonterad skärm kan även fästas på vagn för 
mobilt bruk eller på andra enheter i systemet. Möjligheterna är många, vilket gör 
detta till ett komplett system – lätt att använda på alla avdelningar.

•	 Produkterna	finns	i	flera	längder	och	höjder	
och	ingår	i	ett	system	som	kan	förändras	med	
behoven.

•	 Lättviktskonstruktion	för	optimal	användar
vänlighet,	stabilitet	och	säkerhet	(<5	kg/m2).

•	 Tillverkas	av	återvinningsbara		material.

•	 Skärmarna	är	tillverkade	av	högtryckslaminat	
eller	polykarbonat	som	tål	de	desinfektions
medel	som	används	inom	sjukvården.
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StandardutFörandE 
– montagE dirEkt på 
Vägg
Väggfästet möjliggör en
kel montering. Monteras 
med EasyClick.

VäggmontEring mEd diStanS
Används när skärmen måste fästas en bit 
ut från väggen, till exempel för att ge ut
rymme för en vårdpanel. Monteras med 
EasyClick.

StolpE För golVmontagE
Förankras i golvet. Används i situ
ationer när skärmen ska vara fri
stående i rummet. Monteras  
med EasyClick.

montEring på iVa-SkEna
En klove används när skärmen ska fästas på 
IVAskena för att vara flyttbar i sidled. Om 
skärmen är längre än 2,25 m används två 
IVAskenor. Monteras med EasyClick.

Vikskärmar
Enkelhet är en av grundprinciperna 
i vår produktutveckling. Det ska 
vara lätt att skärma av vid vårdin
satser eller när en patient bara vill 
vara för sig själv. Det ska också vara 
lätt att variera, flytta runt och byg
ga ut systemet – därför är alla kom
ponenter utformade för att passa 
ihop med varandra.

SkärmVagn
Tillbehör som gör 
vikskärmen mobil. 
Monteras med 
EasyClick.

1,45 m, 
1,65 m  
eller  
1,85 m

25 cm

Hjulbasen tar mini
malt med utrymme.

Vikskärmarna har en praktisk 
bredd på 25 cm, vilket sparar 
väggyta utan att tumma på 
avskärmningsmöjligheterna.

12,5 cm

59 cm38 cm

25 cm
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Mobila vikskärmar
montErad på Vagn
En vikskärm monterad på vagn ger en mobil avskärmningslösning som 
kan göra praktisk nytta varhelst behoven uppstår. Vagnen passar vikskär
mar i längder från 5 till 15 sektioner. Höjd: 1,45 m, 1,65 m och 1,85 m. Tack 
vare den patenterade designen tar vagnen minimalt med golvyta samti
digt som den ger maximal stabilitet.

12,5 cm

59 cm38 cm 25 cm
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Mobila gavelskärmar

SilEntia gaVElSkärm 2,0 m
Den nya gavelskärmen kan med fördel användas när en längre av
skärmning önskas. Bredd utfälld: 2,0 m. Höjd: 1,55 m och 1,85 m.

SilEntia gaVElSkärm 1,5 m
Ett effektivt insynsskydd vid sänggaveln – eller vid omklädning. 
Bredd utfälld: 1,5 m. Höjd: 1,55 m eller 1,85 m. Den patenterade 
designen tar minimalt med golvyta samtidigt som den ger maxi
mal stabilitet.

2,25 m
1,5 m

38 cm
59 cm

1,5 m12,5 cm

2,25 m
2 m

2,0 m

38 cm
59 cm

12,5 cm
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Våra fasta skärmar är utvecklade för tillämpningar där en mer permanent avskärmning önskas. Samtidigt med
ger systemet flera variationsmöjligheter. En fast skärm mellan sängarna kan till exempel kombineras med en 
utdragbar vikskärm vid fotänden. Fasta skärmar kan även användas för att skapa omklädningshytter och andra 
typer av rum i rummet, utan kostsamma ingrepp i väggarna.

Färgad Skärm, FaSt daylight top, FaSt

daylight top duo, FaStdaylight, FaSt daylight duo, FaSt

Fasta skärmar

StandardStorlEkar

 1,3 m  1,45 m  6,2 kg 6150     6150-DT  6150-D 
 1,3 m  1,65 m 7,2 kg 6250     6250-DT Ej tillgänglig 6250-D Ej tillgänglig

 1,3 m  1,85 m 8,3 kg 6350     6350-DT  6350-D 

 2,4 m  1,45 m  11,4 kg 6155        6155-DT 6155-DTD 6155-D   6155-DD
 2,4 m  1,65 m  13,3 kg 6255       6255-DT 6255-DTD 6255-D   6255-DD
 2,4 m  1,85 m  15,3 kg 6355       6355-DT 6355-DTD 6355-D   6355-DD

Längd Höjd art. nr. 
Färgat

art. nr. 
daYLIgHt 

tOP

art. nr. 
daYLIgHt  
tOP dUO

art. nr. 
daYLIgHt  

dUO

art. nr. 
daYLIgHtVIKt
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SilEntia golVmontagE
En golvstolpe i grundutförande (a) används för att montera en fast skärm 
med EasyClick. Vill du att stolpen ska utgöra fästpunkt för ytterligare fasta 
eller vikbara skärmar, finns den i flera utföranden (B–d) med upp till fyra 
infästningspunkter.
 Stolpen förankras normalt i golvet för bästa stabilitet – detta är särskilt 
viktigt om den ska bära ytterligare minst en skärm.  I de fall då stolpen en
dast är avsedd att stödja en enda väggfäst skärm, kan den dock stå löst på 
golvet.

Golvstolpens infästningsmöjligheter – sett uppifrån.

Stolpen och stolpfotens täcklock har en tilltalande design  
och släta ytor som är lätta att rengöra. 

StandardStorlEkar på golVStolpar

SkärmFörlängning
Flyttar ut vikskärmens fästpunkt från väggen, 
antingen för att ge plats för sängbordet eller för 
att förlänga en vikskärm. Finns i fyra längder och 
tre höjder.

Med hjälp av golvstolpar kan du 
enkelt skapa en servicekorridor 
bakom sängarnas huvudändar.

1,45 m 3,3 kg 6561-A     6561-B    6561-C    6561-D

1,65 m 3,5 kg 6562-A     6562-B    6562-C    6562-D 

1,85 m 3,8 kg 6563-A     6563-B    6563-C    6563-D

1,45 m 6162     6163 6164 6165

1,65 m 6262     6263 6264 6265

1,85 m 6362     6363 6364 6365

art. nr. art. nr. art. nr. art. nr. Höjd VIKt

art. nr. 
Längd 0,5 m

art. nr. 
Längd 0,75 m

art. nr. 
Längd 1,0 m

art. nr. 
Längd 1,2 m

Höjd
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Silentia vikskärmar

FärgadE Skärmar

daylight duo
De frostade sektionerna ligger parvis.

daylight

daylight top
Den frostade överdelen är 0,3–0,4 m hög 
beroende på vilken skärmhöjd du väljer.

Välj rätt inFäStning EFtEr  
aVSkärmningSBEhoV
(a) Vikskärmens infästning sitter normalt 
på vänster sida, vilket innebär att den 
viks ihop till höger om väggfästet.
(B) För att inte ta onödigt mycket plats, 
till exempel vid en dörrpost, kan skär
men även beställas med spegelvänd  
infästning.

Tabellen visar våra standardstorlekar med 0,5 m längdintervall. Skärmen kan även fås i intervall om 0,25 m om total
längden ligger mellan 0,75 m och 3,75 m. Samtliga standardhöjder – 1,45 m, 1,65 m och 1,85 m – kan sänkas med 0,1 m 
genom anpassning av hjulbenen. Hjulbenens höjd bestäms vid din beställning. oBS! De längsta skärmarna (12–15 sek
tioner) är avsedda för Lformade avskärmningar runt sänggavlar.

StandardStorlEkar

 6105 6105-DT 6105-DD 6105-D 1,25 m 1,45 m 8,0 kg 0,25 m 0,10 m
 6205 6205-DT 6205-DD 6205-D 1,25 m 1,65 m 9,5 kg 0,25 m 0,10 m 
 6305 6305-DT 6305-DD 6305-D 1,25 m 1,85 m 11,5 kg 0,25 m 0,10 m

 6107 6107-DT 6107-DD 6107-D   1,75 m 1,45 m 12,0 kg 0,25 m 0,14 m
 6207 6207-DT 6207-DD 6207-D 1,75 m 1,65 m 14,0 kg 0,25 m 0,14 m 
 6307 6307-DT 6307-DD 6307-D 1,75 m 1,85 m 16,0 kg 0,25 m 0,14 m

 6109 6109-DT 6109-DD 6109-D 2,25 m 1,45 m 15,5 kg 0,25 m 0,18 m
 6209 6209-DT 6209-DD 6209-D 2,25 m 1,65 m 18,0 kg 0,25 m 0,18 m 
 6309 6309-DT 6309-DD 6309-D 2,25 m 1,85 m 20,5 kg 0,25 m 0,18 m

 6111 6111-DT 6111-DD 6111-D 2,75 m 1,45 m 18,5 kg 0,25 m 0,22 m
 6211 6211-DT 6211-DD 6211-D 2,75 m 1,65 m 21,5 kg 0,25 m 0,22 m 
 6311 6311-DT 6311-DD 6311-D 2,75 m 1,85 m 24,5 kg 0,25 m 0,22 m

 6113 6113-DT 6113-DD  3,25 m 1,45 m 22,0 kg 0,25 m 0,26 m
 6213 6213-DT 6213-DD 3,25 m 1,65 m 25,5 kg 0,25 m 0,26 m 
 6313 6313-DT 6313-DD 3,25 m 1,85 m 29,0 kg 0,25 m 0,26 m

 6115 6115-DT 6115-DD 3,75 m 1,45 m 25,5 kg 0,25 m 0,30 m
 6215 6215-DT 6215-DD 3,75 m 1,65 m 29,5 kg 0,25 m 0,30 m 
 6315 6315-DT 6315-DD 3,75 m 1,85 m 33,5 kg 0,25 m 0,30 m

Ej tillgänglig

Ej tillgänglig

antaL  
SeKtIOner Längd Höjd

mått IHOPVIKtart. nr. 
Färgat

art. nr. 
daYLIgHt tOP

art. nr. 
daYLIgHt dUO

art. nr. 
daYLIgHt bredd djUP

VIKt
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38 cm 59 cm

SilEntia SkärmVagn
Art. nr. 6514, höjd 1,45 m
Art. nr. 6518, höjd 1,65 m
Art. nr. 6520, höjd 1,85m

Tillbehör till vikskärmar i upp till 
15 sektioners längd. Monteras 
med EasyClick. 
oBS! De längsta skärmarna 
(12–15 sektioner) är avsedda för 
Lformade avskärmningar runt 
sänggavlar.

SilEntia gaVElSkärm 2,0 m
Art. nr. 6525, höjd 1,55 m
Art. nr. 6526, höjd 1,85 m

Bredd utfälld 2,0 m, bredd ihopvikt 0,55 m. 
Ett effektivt insynsskydd vid sänggaveln, i korri
dorer eller vid omklädning. Hjulen låses när skär
men är utvikt. Den minimala hjulbasen sparar 
värdefullt golvutrymme och den låga höjden 
minskar snubblingsrisken.

SilEntia gaVElSkärm 1,5 m
Art. nr. 6522, höjd 1,55 m
Art. nr. 6523, höjd 1,85 m

Bredd utfälld 1,5 m, bredd ihopvikt 0,55 m. 
Skärmen är avsedd för situationer när en fristående 
skärm behövs, till exempel vid omklädning eller vid 
sänggavlar. Den minimala hjulbasen sparar värde
fullt golvutrymme och den låga höjden minskar 
snubblingsrisken

Färger och mönster

12,5 cm

59 cm38 cm
38 cm

59 cm

12,5 cm

12,5 cm

* För vidare info, se separat broschyr eller web.

OCEAN FOREST SAVANNAHVIT TROPICAL

LIME MANDARINDAYLIGHT StoryPanels  * ArtPanels *

bjöRk

PhotoPanels *
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golVStolpE
Art. nr. 6561A, höjd 1,45 m
Art. nr. 6562A, höjd 1,65 m
Art. nr. 6563A, höjd 1,85 m

Golvstolpen kan både fungera 
som stöd åt en väggfast skärm 
och som fästpunkt för vikskär
mar. Stolpen skruvas fast i gol
vet. Ytterligare varianter kan 
ses på sidan 7.

VäggFäStE mEd golVStöd
Art. nr. 6537, höjd 1,45 m
Art. nr. 6545, höjd 1,65 m
Art. nr. 6538, höjd 1,85 m

Ett väggfäste som ger stöd mot 
golvet vid montage med klove.

Klovar och distanser

Väggfästen och golvstolpe

VäggFäStE mEd golV-
Stöd oCh Förläng-
ning uppåt
Art. nr. 6541, höjd 1,45 m
Art. nr. 6546, höjd 1,65 m
Art. nr. 6542 höjd 1,85 m

Väggfästet används med 
klove när IVAskena sitter 
över skärmen.

diStanS 20 mm
Art. nr. 6506

Används för att flytta ut skär
men från väggen, till exempel 
för att komma utanför en list. 
Levereras parvis.

StandardkloVE För 
iVa-SkEna
Art. nr. 6502

För infästning på IVAskena. 
En flexibel lösning som med
ger att skärmen kan flyttas i 
sidled längs med väggskenan. 
Distansmått mellan IVAskena 
och skärm: 40 mm.

diStanS 100 rESp. 200 mm
Art. nr. 6507, 100 mm
Art. nr. 6508, 200 mm

Används för utflyttning  
av skärmen från väggen.  
Levereras parvis.

juStErBar diStanS 
Art. nr. 6509, 200–350 mm
Art. nr. 6510, 300–500 mm

Används för att flytta ut  
skärmen långt från väggen. 
Levereras styckvis.

StödkloVE 
Art. nr. 6524

Används tillsammans med 
standardklove 6502 i lägen 
där två IVAskenor finns mon
terade på väggen.

kloVE mEd diStanS
Art. nr. 6535

En lösning då ett mellanrum 
mellan skärm och IVAskena 
önskas, till exempel på dialys
avdelningar där man behöver 
komma åt panelen. Distans
mått mellan IVAskena och 
skärm: 150 mm.

juStErBar kloVE
Art. nr. 6516

Tar upp olika avstånd mellan 
övre och undre IVAskena. Klo
ven är justerbar mellan 0 och 
150 mm. Används tillsammans 
med standardklove eller klove 
med distans.

VäggFäStE
Art. nr. 6539, höjd 1,45 m
Art. nr. 6544, höjd 1,65 m
Art. nr. 6540, höjd 1,85 m

För smidig montering  
direkt på väggen. Ett vägg
fäste medföljer normalt till
sammans med skärmen. 
Extra väggfästen beställs 
separat.
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Viktiga mått

StödkloVE (övERST)
Art. nr. 6524

StandardkloVE (uNDER)
Art. nr. 6502

Denna kombination väljs när två vertikala 
skenor löper parallellt. Se	mått	angivelser	
till	bild	1.

kloVE mEd diStanS  
(båDE övER och uNDER)  
Art. nr. 6535

Denna kombination används när det krävs  
en distans mellan skenan och skärmen för 
att rymma rör och annan viktig utrustning. 
Se	mått	angivelser	till	bild	1.

StandardkloVE (övERST)
Art. nr. 6502

juStErBar kloVE (uNDER)
Art. nr. 6516

Denna kombination väljs när två IVA 
skenor sitter olika långt från väggen.  
Se	mått	angivelser	till	bild	2	och	3.

Vikskärmarna kan monteras direkt på väggen med distanser eller klovar på horisontella skenor. De olika sätten 
att montera beror på typ av rum. Illustrationerna nedan visar rekommenderade höjder för skenorna, även om 
andra mått också fungerar. Kontakta din återförsäljare för den bästa lösningen.

montagE runt FörSörj-
ningSpanEl mEd Vägg-
diStanSEr

montagE FramFör  
radiator mEd Vägg-
diStanSEr

Läs mer om montering och tillbehör på vår webb.

När du ska montera en vikskärm framför en radiator eller ett  
eluttag är det viktigt att du vid beställningen anger mått enligt  
illustrationerna till vänster.

A.  ������������������������������������������������������������

B.  ������������������������������������������������������������

C.  ������������������������������������������������������������
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EN ISO 9001:2015 EN ISO 14001:2015

MADE IN SWEDEN
Våra produkter är upphovsrättsskyddade på olika sätt, bland annat genom mönsterskydd, patent pending och patent.  

Vi förbehåller oss rätten till ändringar. För ytterligare information – besök gärna vår hemsida.

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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