
SENIOR

Framtidens badrum
för seniorer



NYHET! 
Elevate 

    Elevate –
Höj och sänkbar 
   trygghet

Elevate är en höj- och sänkbar toalett framtagen 
för framtidens seniorer. Elevate underlättar för 
den som ska resa sig eller sätta sig på toaletten. 
Med ett enkelt knapptryck anpassas höjden. 
Det går även att göra personliga inställningar för 
flera olika användare. 

Att klara av sitt toalettbesök på ett bra och  
enkelt sätt kan vara avgörande för att kunna bo 
kvar hemma. Att sitta på toaletten i rätt sitthöjd 
är viktigt speciellt när man blir äldre, men att resa 
sig själv kan vara svårt. Även vid användning av  
rullstol underlättar Elevate vid förflyttningen till 
och från toaletten.
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400 mm

350 mm
(elmotor)
150 mm

(gasfjäder)

    Elevate –
Höj och sänkbar 
   trygghet

Elevate finns i två  
standardutföranden
ELEVATE MED ELMOTOR 

 � Med ett enkelt knapptryck höjs eller sänks 
toaletten då användaren sitter på toaletten. 
I standardutförande kan Elevate användas 
både som toalettförhöjare och uppresnings-
hjälpmedel. Manöverknapparna sitter med 
fördel på armstödet men kan placeras enligt 
egna önskemål. 

ELEVATE MED GASFJÄDER  
 � Höjden på toaletten ställs in med hjälp av en 
gasfjäder. Med en knapptryckning på sidan 
av Elevate frigörs gasfjädern och höjden på 
toaletten ställs in i önskad fast sitthöjd. 

TILLBEHÖR

 � Armstöd i aluminium, lättmonterade. 
Fälls enkelt upp och ned vid behov.

VILKEN FRONT VÄLJER DU?
Elevates front finns i materialen  
laminat eller glas i standardfärgerna 
svart eller vit som grundutförande.
 
Fronten kan även beställas enligt 
egna önskemål för färg och mönster 
vid större beställningar. Läs mer om 
våra fronter på svancare.se

TEKNISK INFO:

 � Max belastning och lyftkraft 200 kg.

 � Material Yttre  
Eloxerad Aluminium, Glas/Laminat front, 
ABS handtagen. Rostfritt stål.

 � Toalettporslin valfri sort som passar.

 � Elevate elmotor 220 V.

ARMSTÖD– fälls enkelt  upp och ned vid behov.



Svan Care AB  Alvägen 1, 771 41 Ludvika, Sweden Webb: www.svancare.se  
Telefon: +46 (0)240-101 02 E-post: info@svancare.se Beställningar: order@svancare.se 

SENIOR

Svan Care är ett svenskt företag som har utvecklat och sålt produkter för 
badrum i över 25 år. Våra produkter är speciellt framtagna för personer med 
någon form av funktionshinder. Vi på Svan Care har gjort tusentals hem- 
besök med personliga utprovningar av våra produkter i privat badrumsmiljö. 
Vi tar nu med oss all vår kunskap och fortsätter att utveckla framtidens bad-
rum för seniorer. Elevate är den första produkten i en serie flexibla badrums- 
produkter som är under utveckling.

Vill ni veta mer om oss? Besök vår hemsida svancare.se eller boka ett möte 
med oss i Ludvika, Dalarna och se vår permanentutställning. Ni är även 
välkomna att anmäla er till våra nyhetsbrev om Svan Care Senior och våra 
nya produkter på svancare.se.
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