Pusleborde
Dårlige eller svære arbejdsforhold bør ikke stå i vejen for den omsorg, en puslesituation er
forbundet med. Derfor har Pressalit udviklet en serie af pusleborde, der gør det muligt at
yde den bedste omsorg uden at belaste ryggen med unødvendige løft. Vores højderegulerbare pusleborde sikrer et bedre arbejdsmiljø, hvor tunge løft og belastende arbejdsstillinger
ikke bliver en del af hverdagen.

Hygiejne i top
Uden at gå på kompromis med arbejdsmiljø,
sikkerhed eller hygiejne kan et højderegulerbart
puslebord hjælpe personalet til at kunne yde den
bedste omsorg for barnet.
Bordpladerne er fremstillet af formstøbt ABS-plast
med en bagkant, der minimerer tilsmudsning af
væggen, og puslebordene har afrundede kanter,
hvilket sikrer en hurtig og effektiv rengøring, så
god hygiejne ikke bliver et omfattende arbejde at
opretholde.
Børnevenligt design
Vores pusleborde er udviklet og designet med
ergonomien og hygiejnen i fokus; men det børnevenlige element er ikke glemt. Ikke nok med, at det
lavtgående puslebord gør puslesituationen til en
leg for både børn og voksne, så tiltaler det børnevenlige design børnene. Børnene bliver gladere, og
personalets arbejde bliver nemmere.

Højdejusterbare pusleborde
Gør hverdagen nemmere
Gode og sunde arbejdsstillinger kræver fleksible
løsninger. Puslebordene fra Pressalit har et velovervejet design, der gør det muligt for personale i
institutioner og på hospitaler at yde den nødvendige
omsorg for børn uden at udsætte ryggen for tunge
løft. Puslebordene kan også med fordel bruges i det
private hjem, hvis antallet af løft i dagligdagen skal
mindskes.
Sikkerhed for børn og voksne
Mange daglige løft og dårlige arbejdsstillinger
er hverdagskost for mange medarbejdere i daginstitutioner og dagplejer. Den manglende opmærksomhed på arbejdsmiljø fører i mange tilfælde til
smerter i ryg, nakke og skuldre; en smerte, som ikke
kun går ud over arbejdsglæden, men som også går
ud over nærværet med børn og kollegaer.

Et højdejusterbart puslebord bidrager til et sikkert
arbejdsmiljø, idet de sikrer unødvendige løft og
dårlige arbejdsstillinger i puslesituationer. De
praktiske pusleborde kan nemt og hurtigt justeres i
højden og tilpasses hver enkelte bruger, så alle medarbejdere kan arbejde ergonomisk korrekt ved det
samme puslebord. De lavtgående pusleborde har
desuden den fordel, at selv små børn uden besvær
kan kravle op på og ned fra puslepladsen.
Puslebordet forsynet med en klemsikring.
Sikringen sørger for, at intet kommer i klemme
under bordet, idet bordet automatisk frigøres, hvis
det møder modstand ved nedkørsel. Det højdejusterbare puslebord er altså sikkert for alle.
SE PUSLEBORD I BRUG ONLINE

En god investering
Et højdejusterbart puslebord er en investering i
mange ting. Først og fremmest er det en investering i sundhed og sikkerhed på arbejdspladsen.
Med et bedre arbejdsmiljø følger nemlig færre
smerter og skader hos medarbejderne; og dermed
også færre sygedage. Derudover gør puslebordet
arbejdet nemmere og sjovere, hvilket bidrager til
arbejdsglæde hos medarbejderne og mere tid til
pleje og omsorg om børnene. I virkeligheden er det
den vigtigste investering: en investering, der frigiver
tid og kræfter til mere omsorg uden at gå på kompromis med arbejdsmiljø og –sikkerhed.

SE PRODUKTOVERSIGT ONLINE
LÆS MERE OM, HVORDAN VI
KVALITETS- OG SIKKERHEDSTESTER
VORES PRODUKTER ONLINE

Oversigt
pusleborde
Produktnr. R8684000

Produktnr. R8654000

Puslebord, elektrisk højderegulérbart,
med sanitet og standardarmatur
Udvendige mål 900 x 1400 mm

Puslebord, elektrisk højderegulérbart
med sanitet og standardarmatur
Udvendige mål 800 x 1400 mm

• Lavtgående væghængt puslebord med sanitet
og inkl. sikkerhedsstop
• Bordplade 800 x 1400 mm, med intergreret
formstøbt vask
• 1-grebsarmatur, til- og afløbsslanger og 2 trådkurve
• Højderegulering fra 300 mm - 1000 mm
• Maksimal belastning 75 kg
• Farve: Hvid

• Fritstående puslebord med sanitet
• Bordplade 800 x 1400 mm, med intergreret
formstøbt vask
• 1-grebsarmatur, til- og afløbsslanger og 2 trådkurve
• Højderegulering fra 650 mm - 1000 mm.
• Maksimal belastning 75 kg
• Farve: Hvid.

Trappestige tilkøbes separat

Produktnr. R8734000

Pusleborde med mange fordele:

Puslebord, elektrisk højderegulérbart,
med sanitet og standardarmatur
Udvendige mål 820 x 1400 mm

• Brugervenlighed og sikkerhed er i fokus
• Den elektriske højderegulering gør det nemt at indstille bordet i den perfekte arbejdshøjde
• Materialerne og designet gør rengøring nemmere og sikrer derved optimal hygiejne

• Væghængt puslebord med sanitet
• Bordplade 800 x 1400 mm, med intergreret
formstøbt vask
• 1-grebsarmatur, til- og afløbsslanger og 2 trådkurve
• Højderegulering fra 650 mm - 1000 mm
• Maksimal belastning 75 kg
• Farve: Hvid.

• Puslebordet kan leveres med forskellige løsninger tilpasset efter jeres behov
• Vi yder altid gratis og uforpligtende opmåling til pusleborde
• Vi står altid klar med gode råd og vejledning om puslebordene

SE EKSTRA TILBEHØR HER ONLINE
Madras tilkøbes separat og
fås i farverne mellemgrå,
pastelblå, marineblå og hvid

Trappestige tilkøbes separat

Brug for rådgivning?
Ring til os i dag på 8788 8989

Pressalit A/S
Pressalitvej 1
8680 Ry, Danmark
T: +45 8788 8788
pressalit@pressalit.com
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PRESSALIT SUPPORTS UNITED NATIONS GLOBAL GOALS

PREMIUM BATHROOM SOLUTIONS SINCE 1954
Pressalit A/S er en dansk privatejet virksomhed med produktion i Ry, Danmark. Siden 1954 har vi designet, udviklet og produceret toiletsæder
af højeste kvalitet. Og siden 1975 har Pressalit også udviklet fleksible badeværelsesløsninger og højdejustérbare køkkener til mennesker med
nedsat funktionsevne. Dette har gjort os til en af verdens førende producenter af højkvalitets badeværelsesløsninger. Høj kvalitet, fuldendt design
og gennemført funktionalitet kendetegner vores brede udvalg af produkter.

Pressalit's Environmental
and Quality Management
Systems are certified
by LRQA

Der tages forbehold for ændringer i produktsortimentet, tekniske ændringer og trykfejl.

