
FUNKTIONSSÄKRAT PASSAR ALLA  
Utrusta ditt hotell tillsammans med Invacare
Invacare är en partner som säkerställer ett funktionssäkrat hotell utifrån tillgänglighet  
med produkter som hotellet kan tillhandahålla sina gäster för uthyrning eller utlåning. 
Produkter så som sängar, lyftar, rullstolar, scootrar, hygienutrustning och rollatorer är 
vad vi kan erbjuda. 



Tillsammans med flera av Sveriges 
hotell har Invacare arbetat med att 
göra hotellen tillgängliga för alla, 
oavsett funktionsnedsättning. 

Detta är några av åtgärderna som  
arbetats fram som standard:

• Utbildning av personalen, 
interaktiv utbildning för alla

• Rumsanpassning med stil, ingen 
vill bo i sjukhusmiljö

• Bekvämt för vissa är nödvändigt 
för andra – win win 

Är din verksamhet  
tillgänglig för alla? 

– Nu är det dags för övriga offentliga miljöer 
och hotell att se över sin standard och sin 
tillgänglighetspolicy, vi på Invacare hjälper 
till att göra en behovsanalys och en plan för 
att uppnå ett funktionssäkrat resultat, säger 
Thomas Müller, VD på Invacare AB.



Enligt ett riksdagsbeslut ska samhället vara tillgängligt för alla. 
Med en rullstol i exempelvis entrén, eller andra ställen där det 
finns behov av att tillfälligt låna en rullstol, ökar du möjligheten 
för alla att ta del av det som din verksamhet erbjuder.

Med en rullstol för utlåning ger du dina  
gäster nya möjligheter i form av:

• Ökad servicegrad

• Ökad tillgänglighet

• Ökad trygghet

• Ökad säkerhet

• Ökad möjlighet att delta i utbudet

Är din verksamhet  
tillgänglig för alla? 

MANUELLA RULLSTOLAR FÖR UTLÅNING 



“Återigen många hjärtliga tack för Leo Scootern 
som jag fick låna på hotellet. Det var en 
fantastisk service! Semestern i Stockholm blev 
för mig – och mitt sällskap – fantastisk, tack vare 
Scootern. Jag hoppas att alla hotell kommer 
kunna erbjuda denna fantastiska service.”

– Silke från Tyskland

Erbjud möjligheten till 
en oförglömlig vistelse

ELSCOOTER FÖR UTLÅNING



Kanske vill hotellgästen kunna ta sig  
runt i egen takt inne på hotellet eller  
på en promenad i området. 

• Rollatorn ställs in  
efter person, snabbt  
och enkelt

• Snabbguide medföljer  
för optimal hantering  
och inställning för  
användare och personal

Rollator Jazz 610, kräver 
minimal yta ihopfälld. 

Tillåt alla rörelsefrihet
ROLLATORER TILL UTLÅNING



För att verkligen kunna njuta av sin vistelse så krävs självklart en 
god natts sömn. Detta tillsammans med en dignande frukost och 
en fantastisk utsikt. De två sistnämnda får ni stå för men en säker 
och bekväm säng vet vi på Invacare att vi kan erbjuda.

Standardsängar från Invacare är höj- och sänkbara från golvet, 
med eller utan grindar, robusta och greppvänliga gavlar att  
förlita sig på vid förflyttning.

• Välj färg på ytskikt
• Välj typ av madrass
• Välj bland diverse anpassningar utifrån er tillgänglighetspolicy.
• Kombinera sängen med ett elektriskt sängryggstöd
• En mobil personlyft som inte kräver någon montering alls kan  

underlätta för en person att ta sig i och ur sängen. 
• Fäll ihop den enkelt och förvara stående, kräver minimal plats.

En person med behov av lyft har själv med sig rätt  
lyftsele och kompetens för att använda utrustningen.

Inred med bekvämlighet för  
alla – med eller utan installation

SÄNGAR OCH PERSONLYFTAR

!



Toalettsitsförhöjare med eller utan armstöd och en duschstol som pas-
sar de flesta duschutrymmen. En badkarsbräda för badrum med badkar 
för att underlätta vid duschning är ytterligare exempel på inredning 
som kan öka tillgängligheten. 

Våra produkter:

• Toalettförhöjare med flexibilitet,  
monteras med eller utan armstöd

• Förhöjaren finns i två höjder; 6 och 10 cm
• Möjlighet att välja sits med 2cm höjning  

med armstöd, som standard
• Vi erbjuder även fristående toalettförhöjare
• Alla produkter är mycket enkla att rengöra

Inred med trygghet för  
alla – utan installation 

DUSCH & HYGIEN



Med vår tidigare erfarenhet av liknande uppdrag 
ser vi självklart till att stötta vid framtagning 
av anpassade utlånings-/uthyrningsregler, 
handhavandeinstruktioner både för personal och 
användare samt antistöldfunktioner på fysiska 
produkter. På svenska och givetvis även på de språk 
som krävs för att uppnå optimal anpassning för er. 
Allt utifrån er framtagna tillgänglighetspolicy. 

• Specialanpassat urval utifrån er 
tillgänglighetspolicy

• Vi gör en gemensam behovsanalys som  
kan ligga till grund för arbetet

Fast inredning och 
produkter för utlåning 

eller uthyrning

Hur kommer vi vidare?
• Finns en utarbetad övergripande tillgänglighetspolicy?
• Hur ser dagens förutsättningar ut?
• Kontakta Invacare

Kontaktperson hos Invacare,  
Christer Nyqwist, KAM.
E-post: cnyqwist@invacare.com eller  
telefon: 070-45 99 722

VI HJÄLPER ER MED TILLGÄNGLIGHETEN 




