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2 •  VÄSTIA DUSCHRUM®

Västia etablerades 1986. Vi har producerat ett stort spektra av produkter från båtar till pappers-
korgar. Under senare år är har vi gjort stora satsningar på att utveckla produkter för bostads -
anpassning. Idag är vi en av de marknadsledande i Sverige med våra VÄSTIA DUSCHRUM®.

Vi är stolta över att ha all produktion av VÄSTIA DUSCHRUM® under eget tak. Det innebär att
vi lätt kan anpassa vår produktion till kundens önskemål samt att leveranstiderna är korta. Alla
våra VÄSTIA DUSCHRUM® produceras i Göteborg och vi väljer material och detaljer av högsta
kvalitet. Detta borgar för produkter som motsvarar våra kunders högt ställda krav.

Vårt mål är att med VÄSTIA DUSCHRUM® kunna erbjuda en produkt som inte bara är
användarvänlig utan också mycket enkel att installera i befintliga badrum. Detta tycker vi att vi
har lyckats med. Många av Sveriges kommuner har insett att just VÄSTIA DUSCHRUM® är ett
mycket kostnadseffektivt sätt att anpassa badrum.

Installationen är enkel och duschen kan användas omedelbart efter installation. Dessutom är det
väldigt enkelt att återställa badrummet till ursprungsskick om så behövs. VÄSTIA DUSCHRUM®
kan naturligtvis återanvändas på annan plats efter demonteringen.

En annan viktig aspekt är att våtrumssäkerheten ökar med användandet av VÄSTIA DUSCHRUM®.
Vi har också varit lyhörda för åsikter från installatörer och brukare för att på det sättet förenkla
för alla i mesta möjliga mån.

Vårt arbete med utveckling av såväl tillbehör till VÄSTIA DUSCHRUM® som andra produkter
fortgår kontinuerligt. Om Ni skulle ha några som helst synpunkter på våra produkter, positivt
eller negativt, så är vi väldigt tacksamma att få ta del av det. Det är på det sättet vi kan fortsätta
utveckla riktigt bra produkter!

Företags- och produktinformation

Västia AB
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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
utformning och stödutrustning för olika behov.

ERSÄTTER BADKARET
Installeras enkelt och lätt på badkarets plats för 
att omedelbart tas i bruk.

FÖRBÄTTRAR VÅTSKYDD
Vid installation i badrum med dåligt våtskydd 
reduceras bostadsanpassningskostnaderna 
väsentligt.

STABILITET OCH HÖG STANDARD
Duschkaret är lågt och har en golvbrunn med
dubbla hårsilar. Karet är enkelt att justera även 
på ojämna badrumsgolv.

SÄKERHET
Som standard levereras tre stycken olika stöd -
handtag. Ett hörnhandtag och två raka. Ytterligare
extra handtag finns som tillval. Västias duschkar
har det i särklass bästa halkskyddet. Detta är 
viktigt för att skapa trygghet och förebygga 
onödiga olyckor.

Flexibelt och lättinstallerat !

 Kraftigt profilsystem

 Bästa silsystem för smuts- 
och håravskiljning

 Säkraste halkskyddet

 Hög våtsäkerhet

 Extra tungt draperi med 
”lattor”

 Duschkar som tål hög
belastning

 Rikligt med stödhandtag

 12 storlekar och många 
modeller

 Stort sortiment av ramper
och tillbehör
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VÄSTIA DUSCHRUM ®
Levereras som standard med 3 st rostfria stöd-
handtag, schampokorg, duschdraperi, halkskyddat
kar samt bästa tänkbara silsystem till golvbrunnen.

Storlekar och utrustning
Tillverkas i 12 standardstorlekar. Det breda standardutbudet innebär snabba leveranser 
och en väl anpassad produkt till i stort sett alla badrumsmiljöer. Till detta finns också en
mängd variationer, utrustningsnivåer och tillbehör. Anpassningen till individuella behov 
är därmed möjlig på ett enkelt sätt.

TILLVERKAS 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

NORMALLÅGT DUSCHKAR SUPERLÅGT DUSCHKAR

Totalhöjden på dusch -
rummet är 1950 mm eller
1970 mm beroende på
vilken karhöjd som väljs.
Se skiss till höger.

Eftersom vi producerar
våra duschrum själva är
det också lätt för oss att
tillgodose speciella 
önskemål angående mått,
extra utrustning mm.

19
70

 m
m

65 mm

19
50

 m
m

45 mm
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En standardleverans av VÄSTIA DUSCHRUM® består av:

Duschkar: Glasfiberarmerad polyester med ett mycket bra ingjutet halkskydd.

Aluminiumprofiler och frontgummilist är monterade. Till gummilisten

medföljer två stycken låsglid för låsning av gummilisten i hörnstolparna

för att förhindra vattenutrinning. Stabil ram i aluminium med upp-

ifrån ställbara fötter, för enkel avvägning på sluttande golv. 

Utloppssystem: Utloppssystem bestående av rostfri grovsil, rostfri finmaskig hårsil,

vridbar golvbrunn 360° med packning, vingmutter för låsning, 

dubbelmuff 32-32 samt utloppsrör 32 med krök för anslutning till

golvbrunn. 

Profilsystem: Kraftiga profiler i aluminium, 80 mm breda, som är natur eloxerade

både in- och utvändigt för bästa korrosionskydd. Samtliga profiler 

är vändbara höger och vänster. En gavelprofil har färdiga hål för 

blandare 160 mm c/c. (blandarhål i bakstyckesprofil tillverkas på 

beställning utan extra kostnad).

Väggar: Väggarna är tillverkade av kraftiga, 5 mm, styren glas med 

iskrossmönster (vita styrenglas levereras på beställning). 

Tätning: Tätning av väggar med silicongummilist. 

Draperiskena: Lackerad aluminium med 20 cm insvängning på gavlarna för bästa

våtsäkerhet. Levereras komplett med glid och krokar. 

Duschdraperi: Draperi av mycket hög textilkvalitet (polyester) med fickor och lattor 

för större tyngd. 

Duschset: Handdusch, slang och duschstång med hållare. 

Schampokorg: Ingår som standard. 

Stödhandtag: Tre olika handtag i rostfritt stål. Ett hörnhandtag, två raka handtag

med längd 300 mm respektive 450 mm. 

Diverse: • Silicontub för tätning vid montage av tillbehör. 

• Täckproppar för skruvförband på profilerna.

• Rostfri skruv till schampokorg, duschset, stödhandtag 

och draperiskena.

• Insexnyckel 4 mm samt borr 3,5 mm.
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Lågt eller superlågt duschkar?

STANDARDLÅGT KAR – 65 MM

SUPERLÅGT KAR – BARA 45 MM

1.  Duschkar

2.  Grovsil, rostfri

3.  Fin hårsil, rostfri

4.  Vingmutter

5.  Packning

6.  Vridbar golvbrunn 360°

7.  Dubbelmuff 32-32

8.  Utloppsrör med krök 32

9.   Befintlig golvbrunn

10. Aluminium underrede

11. Ställskruv justerbar uppifrån

1.  Superlågt duschkar

2.  Grovsil rostfri

3.  Fin hårsil, rostfri

4.  Låsring

5.  Packning

6.  Vridbar utloppsbrunn 360°

7.  Lågt utloppsrör

8.  Avslutningsadapter

9.   Befintlig golvbrunn

10. Aluminiumram

1

2

2 3 4 51

3
4

5

67
89 1011

9 8 7 10 6
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Gummilisten i framkant av duschrummet är hela
60 mm hög. Den skyddar därför effektivt mot stänk
och håller draperiet på plats innanför. Listen är dess -
utom så mjuk att det är lätt att passera med t ex rullstol.

Halkskyddet i våra duschrum är det bästa på
marknaden. Västia har lång erfarenhet av golv -
be läggningar, t ex runt swimmingpooler och i
fartygs kök. Mönstret är med vår erfarenhet utvecklat
för att fungera som halkskydd i dessa miljöer.

Vårt draperi har "lattor" i fickor på utsidan av 
draperiet. Dels ger det draperiet tyngd så att det inte
klibbar mot kroppen och dels gör det att draperiet
stannar innanför gummilisten och stänk undviks.

Vårt silsystem är konstruerat för att minimera problem
med stopp i golvbrunn eller igensatta avloppsrör. Det
består av en grovsil som fångar upp stora partiklar samt
en finsil som avskiljer hår etc. De är dessutom mycket
enkla att plocka upp för rengöring.

Praktiska lösningar !

Genomtänkta detaljer
Genom nära samarbete med våra brukare och kunder kar vi tagit fasta på många önskemål,
idéer och tankar om förbättringar. Små saker - javisst, men nog så viktiga för användaren!
Nedan finner Du ett litet axplock av de vettiga detaljer som kännetecknar våra produkter.
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Ramper och vilplan

Rak ramp - standard
Används där det går att köra
rullstolen rakt in framifrån.
Mått: bredd 760 mm, 
djup 450 mm.

Rak ramp och vilplan
Gör det möjligt att köra upp
på vilplanet från sidan för att
därefter svänga in i dusch -
rummet. Rampen är den-
samma som på förra bilden
och vilplanet har måtten 
760 mm X 760 mm.

Bred ramp 1000mm
I vårt sortiment finns också
en 1000 mm bred ramp. 
Den gör det enklare att köra
in rullstolen lite på sned in i
duschrummet. Den tillverkas 
i tre olika djup: 350 mm, 
450 mm och 550 mm.

35
0 
m
m

45
0 
m
m

55
0 
m
m

1000 mm
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Lamellvikdörrar

VÄSTIA har agenturen för detta system
som kommer från södra Europa där det 

är mycket populärt. Vi har anpassat 
systemet till våra duschar som ett tillval

istället för draperi eller andra dörrar.

I fördraget läge ger dörrarna 
bekvämlighet, höjer våtsäkerheten 
och ger bra Ijusgenomsläpp.

Så här enkelt tar man ner
dörren för rengöring.
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Tillbehör

Ett enkelt och billigare alternativ än våra
standardfönster. Kan beställas till både
Västia Duschrum® och Västia Dusch -
väggar. Höjd på öppning och draperi kan
beställas efter befintligt fönster.

Tillverkat i vit polyester med elegant
stjärnmönster. Försett med blyvikter i 
nederkant. Draperiet är elastiskt och finns
till alla våra duschmodeller.

Inställbar i sidled och höjdled. Handtag
tillverkat i stark och grepp vänlig  material.

Stödhandtagen kan monteras på flera olika
ställen efter önskemål. De vertikala hand -
tagen som monteras i hörnstolparna kan
också monteras på valfri höjd.

Färdiga att montera upptill på duschen utan
borrning. Finns alltid på plats för hand -
duken eller kanske efter en mindre tvätt.

Liten och smidig torkställing som kan 
flyttas efter behov.

Draperi i övre bakstycke

Lyftkrok på vagn

Torkstänger

 

      
    

    

           

  

        
         

Stänkskyddsdraperi

Stödhandtag

Torkställning
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Några exempel på specialtillverkade duschar

  

   
      

    
   

 

   
    

    

    

    

          

     

       
   

     

      

       

 

      
    

    

           

  

        
         

    

        
      

  

   

         
    

          
 

   

            
       
  

    

        
      

  

   

         
    

          
 

   

            
       
  

Indragen gavel vid 
tvättställ.

Snedtaksmodell med glas
också i taket.

Gavelingång och 
svängdörr.

Snedtak och fast 
glasfront.

Lyftkrok på vagn.
Stänkskyddsdraperi.

Dubbla svängdörrar. Öppningsbart fönster för att
komma åt att vädra.

Rikligt med stödhandtag!
3 st levereras som standard.

Fast glasfront och svängdörr. Öppningsbart bakstycke för 
inåtgående fönster.



SvängstolenTM

Ett nytt revolutionerande hjälpmedel

Bra tillgänglighet för  duschning  | Högre livskvalitet
Lägre personalkostnader för hemvården  | Inga tunga lyft
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PLASTI N DUSTR I AB  

Lättmanövrerad spärr
som låser i ändlägena.

Sitsen är vridbar 360°.

Som tillbehör till stolen finns 
även uppfällbara armstöd.

SvängstolenTM

� Ersätter duschrullstol och rullstolsramp

� Inställbar för olika rullstolshöjder

� Stabil konstruktion i rostfritt stål

� Enkel montering
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