VÄSTIA
STIA DUSJROM
Produsert for bevegelses hemmede,
og er det mest fleksible
og variasjonrike
alternativ på markedet.
Tilpasnings-mulighetene
er nesten ubegrensede.
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VÄSTIA DUSCHRUM



Västia AB, Box 55005, 400 53 Göteborg Telefon 031-943526 Fax 031-943590 E-post info@vastia.se

Västia 1400 och 1200 standard
är fortfarande våra mest
levererade modeller,

men många nya varianter har tillkommit....

2.

VÄSTIA Standard 1400 och 1200 är de mest levererade modellerna, men tillsammans utgör alla andra
varianter, storlekar och specialmodeller över 50 % av
levererade VÄSTIA DUSCHRUM.

Vi tillverkar VÄSTIA DUSCHRUM i följande
storlekar.
1400 x 800
1400 x 700
1300 x 800
1300 x 700
1200 x 800
1200 x 700
1100 x 800
1100 x 700
1000 x 800
1000 x 700
900 x 800
900 x 700
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VÄSTIA DUSCHRUM FÖR
BOSTADSANPASSNING
Är ett rymligt alternativ för alla som har
svårigheter att använda ett badkar.
Det viktigaste för oss är säkerheten och
möjligheten att variera utformningen och stödutrustningen för att fylla olika behov.

ERSÄTTER BADKARET
VÄSTIA DUSCHRUM installeras snabbt och
lätt på badkarets plats för att omedelbart tas i
bruk.Genom att installera VÄSTIA
DUSCHRUM i badrum med dåligt våtskydd
reduceras bostadsanpassningskostnaderna betydligt.

STABILITET OCH HÖG STANDARD
Duschkaret är mycket lågt och har två
bottenventiler för bästa avrinning. Karet står
stadigt även på ojämna badrumsgolv.
Som standard monteras ett sammanhängande, rostfritt säkerhetshandtag på gaveln
och vidare på långsidan.
Duschkaret har ett bra halkskyddsmönster
som förhöjer säkerheten.
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n INDRAGEN GAVEL
Modell 1400x800 med indragen
gavel till 69 cm gör att tvättstället
inte behöver flyttas men att
användaren ändå får största
möjliga utrymme.
Vid återanvändning kan samma
gavel monteras till höger eller
kompletteras till fullt mått 800.
Andra mått på indragning kan
beställas.

n FAST GLASFRONT OCH DRAPERI
Du kan beställa vilket mått Du önskar på den fasta delen.
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n

VÄSTIA DUSCHRUM MED GAVELINGÅNG OCH DRAPERI
Det här är en bra lösning när det är extra trånga utrymmen.
Den här konstruktionen kan appliceras på samtliga storlekar
av duschkar.

n

VÄSTIA DUSCHRUM MED GAVELINGÅNG OCH SVÄNGDÖRR
Svängdörren kan monteras höger eller vänsterhängd.
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n VÄSTIA DUSCHRUM ANPASSAD FÖR SNEDTAK
Vi tillverkar på beställning efter mått snedtaksmodeller på
vänster eller höger gavel.
Även för snedtak med lutning bakåt.

n

VÄSTIA DUSCHRUM MED SNEDTAK OCH SVÄNGDÖRR
Denna modell är en av många skräddarsydda varianter.
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n

DUBBELFÖNSTER MODELL SÄFFLE
Här har vi tagit bort den bakre överliggaren och kompenserat
stabiliteten med 2 stycken snedstag.
Avsikten med denna modell är att man skall kunna öppna ett
inåtgående fönster.

n
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FÖNSTER I BAKSTYCKE
Denna modell gör det möjligt att öppna ett bakomliggande fönster för vädring.
Detta fönster går att montera vänster, höger, centrerat
eller i gavel.

n

STÄNKSKYDDSDRAPERI
Ett praktiskt och enkelt hjälpmedel för hemvårdaren
och det kostar så lite.

n

LYFTKROK PÅ VAGN
Är ett bra redskap för många som har svårt att resa sig.

n

TORKSTÄLLNING TED
-Mycket praktisk med 9 meter torkyta. Ihopfälld bygger TED
endast 4,5 cm och är lätta att ställa åt sidan.
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n RAK RAMP
Lika praktisk för en rullstolsburen person som för någon
med rörelsehinder. Den kan placeras valfritt i sidled och är lätt
att lyfta undan när den inte används samt väger endast 3 kg.

n RAK RAMP OCH VILPLAN
Denna kombination kan ibland vara praktisk och om det är
en tyngre person förenklas inkörningen.
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n

Båda kan beställas efter specialmått.

Standardmått ramp:

760 mm

Vikt c:a 3 kg.
450 mm

Standardmått vilplan:

760 mm

Vikt c:a 7 kg.
760 mm

Vi tillverkar också andra storlekar på beställning.
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n STARKA GREJER
Duschen alltså.
Här hänger en tungviktare på över 90 kg.
-Starkt va´ ?!

n

Modell 1400 X 800
- EN STARKT OCH RYMLIGT PRODUKT
Det rymmer nästan hela Västias personal!
fr.v. Jan Hervéus, Fredrik Magnusson, Jonas Nordin,
Lennart Nicklasson, Annika Lundgren.
Här belastas duschkaret med över 400 kg.
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n

VITA UNDRE SEKTIONER
Om Ni vill dölja en obehandlad vägg kan vi leverera
vita undre glas, som är ogenomsiktliga.
Naturligtvis kan Ni också beställa övre sektioner av samma typ.

n

DUSCHPALL
Vi lagerför nu också en modell av duschpall som är mycket
stadig och benen är justerbara i höjdled.
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n FAST GLASFRONT OCH SVÄNGDÖRR
Du bestämmer först hur stor dörren skall vara, sedan
anpassar vi den fasta glasfronten efter dörrmåttet.

n

DUBBLA SVÄNGDÖRRAR
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SKJUTDÖRRAR
Dörrarna kan öppnas både ifrån vänster och höger sida.
Vi kan också tillverka VÄSTIA DUSCHRUM i andra modeller till en rimlig
kostnad - fantasin är den enda begränsningen!
Kontakta oss med Din förfrågan så kan vi tillsammans försöka lösa problemet.
Det finns inget vi tycker bättre om än att sättas på prov och försöka komma på
snillrika lösningar. Test oss gärna!

Västia AB innehar mönsterskydd och patent för sin konstruktion.
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