Duschen som anpassas
efter dina behov

Draperi med lattor,
håller sig innanför
gummilisten och
klibbar inte fast på
kroppen

Välj mellan 12
standardstorlekar
Modell

80 mm
kraftigt och stabilt
aluminiumprofilsystem

Mått
Längd x djup

Du kan känna dig trygg
i Västias Duschrum
®

1400 • 800

1410 x 820

1400 • 700

1410 x 700

1300 • 800

1320 x 825

1300 • 700

1320 x 700

1200 • 800

1210 x 820

1200 • 700

1210 x 700

1100 • 800

1120 x 825

1100 • 700

1120 x 700

1000 •800

1020 x 825

1000 • 700

1020 x 700

900 • 800

900 x 825

900 • 700

900 x 700

Schampokorg

Duschset

Detta ingår i en
standarddusch

Standarddusch

Vårt duschrum är rymligt, stabilt och tål hög belastning.
Det har också ett utomordentligt halkskydd ingjutet i golvet.
Specialiserade på duschlösningar

Minimal nivåskillnad

Vi har lång erfarenhet av att utveckla och
tillhandahålla duschrum, duschväggar samt
tillbehör till människor med extra behov. Hos oss
kan du antingen välja en standarddusch, eller så
väljer du att anpassa din dusch. Vi kan dessutom
specialtillverka duschen om så krävs.

Duschkaret är lågt, vilket gör det enklare att ta sig
in och ut ur duschrummet även med hygienstol.

Väljer du Västia så väljer du kvalitet och trygghet.
Utöver vår specialistkompetens, arbetar vi endast
med material av högsta standard.

Du väljer, vi anpassar
Ett ganska vanligt problem är att många upplever
att det inte blir som de tänkt sig. Våra duschar är
unika i sin flexibilitet och kan därför anpassas till
de flesta badrum och utrymmen. Dessutom finns
de i ett stort antal storlekar som kan varieras i sin
utformning efter dina önskemål.

Har du tidigare besvärats av att vatten rinner ut på
golvet? Då kommer du uppskatta att karet längst
fram har en gummilist som skyddar mot stänk samt
håller draperiet på plats innanför.

Det tvättbara duschdraperiet har ”lattor” i fickor
på dess utsida som ger det tyngd. Därför håller det
sig innanför gummilisten och klibbar inte fast på
kroppen under en dusch.

60 mm hög
Silicon list som är
lätt att rulla över
eller kliva på

Indragen gavel
För trånga utrymmen.

Inga avloppsproblem

Sitter det ett handfat i vägen? Detta är ett av
hundratals exempel då vi kan specialbygga en dusch.

Tillbehör

Duschrum standard

Kanske behöver du sitta ner och duscha? Kanske
upplever du att vattnet aldrig har den temperatur du
önskar och har svårt att vrida blandaren? Läs mer
om våra tillval på sid 5.

Detta medföljer i din
standardbeställning:
Duschkar i vald höjd, profilsystem,
styrenglas, duschset (handdusch,
slang och duschstång med hållare).
Duschdraperi, draperiskena,
utloppssystem, schampokorg,
stödhandtag samt gummilist för
tätning av glas.

45 mm
duschkar, med
marknadens bästa
halkskydd

5 mm kraftigt
styrenglas

Duschdraperi

Silsystemet är konstruerat för att minimera problem
med igensatta avloppsrör eller stopp i golvbrunnen.
Det består av en grovsil som fångar upp stora
partiklar samt en finsil som avskiljer hår och annat.
De är dessutom mycket enkla att plocka upp för att
rengöra.

Specialbyggt vid behov
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Slipp stänk och hala golv

Välj karhöjd efter behov
Låg: 65 mm
Superlåg: 45 mm

2 kraftiga
handledare i rostfritt
som du själv väljer
hur du vill
placera dom

Om du väljer ett duschrum ur standard-sortimentet
behöver du bara bestämma storlek samt höjd på
duschkaret. För att underlätta har vi sammanställt
ett standardpaket där alla väsentliga detaljer ingår.

Frontgummilist
Gummilisten i framkant av duschkaret
är hela 60 mm hög. Den skyddar därför
effektivt mot stänk och håller även
draperiet på plats innanför. Listen är
dessutom så mjuk att den lätt passeras
med hygienstol. Till gummilisten
medföljer två stycken låsglid för låsning
av listen i hörnstolparna.
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Tillbehör
Komplettera din dusch med avlastande, praktiska och
användarvänliga stödhjälpmedel.

Västia Duschväggar

Kvalitet och funktion

Välj storlek

Har du ett duschbart golv? Då kan du välja våra
stabila duschväggar. De är precis lika flexibla
och anpassningsbara som duschrummet och
finns i dubbelt så många storlekar. De tillverkas
med tre väggar, som hörnmodell, eller som front
mellan två väggar. Som tätning mot golv har vi en
cellgummilist på 2 cm som tätar viss ojämnhet t ex
klinkerfogar i golvet.

24 standardstorlekar

Val- och variationsmöjligheter
Väggarna finns i 24 standardmodeller och kan
dessutom måttbeställas. Vi anpassar duschväggrna
beträffande utformning, mått, specialutrustning
och liknande.

Duschväggar standard
(En modul med 1,2 eller 3 väggar)
Om du väljer duschväggar standard behöver du
bara bestämma modell och storlek.
För att underlätta har vi sammanställt ett
standardpaket där alla väsentliga detaljer ingår.
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Modell

Mått mm

Modell

Längd x djup

Mått mm
Längd x djup

900 • 700

880 x 680

1200 • 700

1180 x 680

900 • 800

880 x 790

1200 • 800

1180 x 790

900 • 900

880 x 880

1200 • 900

1180x 880

900 • 1000

880 x 980

1200 • 1000

1180 x 980
1280 x 680

1000 • 700

980 x 680

1300 • 700

1000 • 800

980 x 790

1300 • 800

1280 x 790

1000 • 900

980 x 880

1300 • 900

1280 x 880

1000 • 1000

980 x 980

1300 • 1000

1280 x 980

1100 • 700

1080 x 680

1400 • 700

1380 x 680

1100 • 800

1080 x 790

1400 • 800

1380 x 790

1100 • 900

1080 x 880

1400 • 900

1380 x 880

1100 • 1000

1080 x 980

1400 • 1000

1380 x 980

Svängstolen™ när du behöver sitta ner i
duschen
Det underlättar duschen för brukaren och avlastar
personal eller anhörig som slipper tunga lyft. Den ger
lägre personalkostnader för hemvården på längre sikt.

Lyftkrok på vagn
Gör det möjligt att ha ett flexibelt handtag till hjälp. Det
är inställbart både i sidled och i höjdled. Tillverkas i ett
starkt och greppvänligt material.

Detta medföljer i en standardbeställning:
Profilsystem, styrenglas, duschset (handdusch,
slang och duschstång med hållare). Duschdraperi,
draperiskena, schampokorg, stödhandtag, gummilist
för tätning av glas.

Torkstänger

Torkställning Ted

Finns alltid på plats för handduken eller för att hänga tvätt.

En liten, hopfällbar torkställning som kan flyttas efter
behov.
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BendiForm draperiskena
Sveriges smartaste draperistång! Kapa med en såg
och böj skenan som du vill med hjälp av händerna.

Fönster
Vi tillhandahåller ett flertal olika fönsterlösningar,
vilket är praktiskt att ha när du behöver komma åt
något bakom eller bredvid ditt duschrum.

Draperistång med takfäste

Stänkskyddsdraperi
Med hjälp av detta undviker personal eller anhörig
vattenstänk.
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Draperi i bakstycke

Ramper

Enkelt och billigt alternativ till ett standardfönster.

Finns i olika storlekar, underlättar för tillgänglighet med hygienstol rullstol.

Duschdraperi med lattor
till duschrum/duschväggar

Duschdraperi med lattor
för duschplats

Lamellvikdörr

Specialbyggd dusch

Stabila skjutdörrar

Ett alternativ till draperi och andra dörrar.

Samma profilsystem som duschrummet.

Finns i tre storlekar 1000x1860
och 1200x1860 och 1400x1860

Finns i 2 storlekar 1800x2000
och 1200x2000

För utrymmen där duschen behöver
måttanpassas.
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DuoJet
Max cc 840mm
i krom.

Blandare
FMM Garda och Mora Cera

Trådhylla

Västia Allrounddusch

Mira blandare

Gör det mycket enklare för användaren att
duscha på egen hand.

Trygg och säker elektrisk duschblandare,
som gör varje dag lite enklare…

Apres Body Dryer

Valiryo

Funktionell kroppstork för alla utrymmen.

Exclusive & elegant kroppstork.

TM
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Universalhandtag
Extra stödhandtag som kan monteras på
olika ställen efter behov

Svängbar hygienstol
Smidig, användbar svängstol med
360 graders vridning.

Stödhandtag
Hörnhandtag eller rakt handtag i
rostfritt, blankpolerad.
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Skötselråd

Silsystemet

Duschkaret

Rengör båda golvbrunnens silar (grovsil och hårsil),
en gång i veckan eller vid behov.
Lyft upp dem och skölj i varmt vatten.

Duschkaret rengörs med skurborste och flytande
rengöringsmedel för badrum. God ventilation och
rengöring är viktiga för att få en lång livslängd på
ditt duschrum.

Västia Minigarage
Lättillgänglig och säker utomhusförvaring
Nu kan du skydda din rullator och andra utomhushjälpmedel från väderpåverkan,
sabotage och stöld. Genom att använda ett rullatorgarage kan du lätt placera din
rullator utan nivåskillnader eller tunga lyft.
Garaget har en mycket låg tröskel för att du lättare ska kunna rulla in och placera
rullatorn. En ramp är därför inte nödvändig. Via ett litet fönster i dörren tillåts
ljusinsläpp.
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Duschväggarna

Duschdraperiet

Glasväggarna rengörs med vanligt
allrengöringsmedel avsett för kakel eller målade
ytor. OBS! Använd aldrig lösningsmedel!

Duschdraperiet tvättas i maskin 40°C med vanligt
tvättmedel.

Användningsområdena är många då varken rullatorer, rullstolar eller barnvagnar
får förvaras i trappuppgångar av utrymningsskäl. Därför fyller garaget flera viktiga
funktioner, såväl praktiska som säkerhetsmässiga.
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Västia Plastindustri AB
Bäckvägen 26
463 33 Lilla Edet
tel 031-94 35 26
info@vastia.se | www.vastia.se

Vi reserverar oss för tryckfel och framtida prishöjningar.

Recycling – Bostadsanpassning – Gata & Fastighet – Förvaring

