VÅRDANDE
INREDNINGSLÖSNINGAR
EN HELT NY GENERATION

ATT MÖBLERA FRAMTIDENS
VÅRD- OCH OMSORGSMILJÖER
Det vilar ett stort ansvar på våra axlar. Med vår ambition att driva Nordens starkaste
koncept för vård- och omsorgsmiljöer behöver vi veta allt om att ta fram möbler som skall
vara bekväma, funktionella, slitstarka och tidlösa.
Trycksaken du bläddrar i visar vad det moderna uttrycket läkande inredningar betyder för
oss. Framtidens möbelsortiment är som ni kommer se något helt nytt. Möbler är framtagna
för nu- och framtid och äger en inbyggd flexibilitet som kan anpassas efter tid och verksamhetsinriktning.
Eftersom vi strävar efter att anpassa möblers funktion för brukares välmående ägnar vi allt
från ergonomi till städ och tvätt mycket energi. Förhoppningen och ambitionen är att vår
design och våra möbler ska vara innovativa lösningar för både brukare och personal. Och
med trendsättande designers som arbetar nära både forskarvärlden och brukarsegment vet
vi att vi jobbar på rätt sätt.
För oss handlar design inte heller enbart om funktion. När det till exempel inte är möjligt att
inreda med mjuka och färgglada mattor är det ännu viktigare att möbler och övrig inredning är
vacker och skapar trivsel.
Merparten av bilderna i katalogen kommer från Äldreboendet Myntan i Nyköping där våra
möbler skapar trivsamma och funktionella rum ifrån entrémiljö via väntrum, ateljé, matsal, café,
korridor, personalytor, samtalsrum, hörsalar och ända in på vårdavdelningarna.
Låt er inspireras av hur vi tar ansvar för en större helhet och levererar mer än bara möbler.
Välkomna till framtidens vård- och omsorgsmiljö.

Ansvarig utgivare
NC NORDIC CARE AB
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”Ett framtidssäkrat sortiment
innebär att det är genomtänkt
och levererar mer än bara möbler”

VÅR VISION

ETT FRAMTIDSSÄKRAT SORTIMENT
För oss är det självklart att inredning anpassas och tas fram efter verksamheters vardagsbehov. Men att skapa möbler för moderna vårdmiljöer kräver också omsorg och
kunskap om människan. Man måste förstå hur några få centimeters höjdskillnad på en
stolsits, ett materialval eller kontrasterande färger kan vara avgörande för en möbels
funktion och användning.
Smart design sparar tid
Med smart designad inredning underlättas allt. Arbete, resurser och tid sparas. Våra
möbler ska vara lätta att flytta, vid till exempel städning, de är också ergonomiska,
trygga, platssparande och ekonomiska.
Tidlöst och flexibelt
Med det vi kallar framtidssäkrat sortiment tar vi höjd för att möbler och miljöer i
framtiden också kan komma att ha andra användningsområden. Därför är till exempel
alltid klädslar i våra stolar, fåtöljer och soffor avtagbara och tvättbara och därför har
många bord höj- och sänkbara bordsskivor. Allt detta är hållbarhet för oss och gör
att en inredningslösning från NC alltid är en långsiktigt god investering.

5

Med funktionsfåtöljen John har ett nytt begrepp lanserats på marknaden.

Värdighet, respekt och komfort. I funktionsfåtöljen John spenderar man gärna många timmar.

EGENSKAPER/FUNKTIONER

JOHN

DEN OUMBÄRLIGA FUNKTIONSFÅTÖLJEN
Utan att göra avkall på estetik utvecklades John med
ambitionen att erbjuda möbelkoncept som skapar tillgänglighet.
Designen har dessutom gett upphov till ett helt nytt begrepp:
En rullfåtölj!
De tryckavlastande dynorna samt möjlighet att steglöst justera
sittställningen gör att man sitter bekvämt länge i funktionsfåtöljen
John. I sitt utförande, en modell som andas bekväm fåtölj mer
än rullstol är John en innovation och något vi ser kan sätta en ny
standard på vårdavdelningar.
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Smart ficka i armstödet
ger förvaring till tidning,
läsplatta eller liknande.

Rygg, karmar och sits går att luta och fälla för högsta komfort
och gör John enkel att gå i och ur, även från rullstol. Ett svankstöd
tillsammans med en skålad rygg lovar en bekväm och säker fåtölj
och en formad sits främjar god tryckavlastning. Det reglerbara sittdjupet ger en bra sittställning och möjliggör personliga inställningar.
Fåtöljens design förenklar också om man skall hjälpa någon att
sätta sig eller resa sig upp.
Design: Peter Andersson

•

Framtidens vårdmöbel – enda i sitt slag
på marknaden.

•

Steglöst fällbar rygg med viktanpassat
motstånd för individanpassning.

•

Reglerbart sittdjup och reglerbar nackkudde
för bästa komfort och ergonomi.

•

Mycket hög sittkomfort samt optimerad
tryckavlastning tack vare individanpassning.

•

Fällbara armstöd/sidor förenklar förflyttning
mellan fåtölj och t ex rullstol.

•

Inbyggda handtag förenklar förflyttning
och fällning av rygg.

•

All klädsel avtagbar och tvättbar
– ekonomiskt, hygieniskt och miljövänligt.

•

Tydlig distans mellan rygg och sits för att
undvika smuts och hygienfällor.

•

Kan även kläs i vävplast/konstläder.

•

Ficka för tidningar, läsplatta, fjärrkontroll
eller dylikt.

•

Lättåtkomliga reglage.

•

Går smidigt att förändra till ”rullfåtölj” genom
placering på tillbehöret transportvagn.

TILLBEHÖR/TILLVAL
•

Transportvagn med låsbara hjul och fotplatta.

•

Reglerbart bålstöd för individanpassad
trygghet och komfort.

•

Fotpall med sittyta.

•

Förhöjningsfötter (5cm) till fåtölj och fotpall.

•

Rullbord med låsbara hjul som tillval.

•

Möjlighet till bets för individuell färgsättning.
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Upphängningsbar, en ny standard.

Stapelbar och platsparande.

EGENSKAPER/FUNKTIONER
JACKIE

FRAMTIDENS KARMSTOL
Mångsidigheten i Jackies design, stolen finns i olika storlekar,
bredder och höjder, har satt en ny standard för framtida matsalar
och är ryggraden i vårt framtidssäkrade sortiment.
Jackie matstol är, tack vare sin konstruktion och nätta vikt dessutom mycket lätthanterbar. Karmstolen staplas till exempel utan
problem på höjden och möjliggör en på samma gång vacker som
behaglig och flexibel möblering.
Armstöden sitter tillräckligt högt för att ge vila och gör på samma
gång stolen praktiskt upphängningsbar. Upphängningsfunktionen främjar dessutom vårdpersonalens ergonomi och förenklar
städning.
Design: Peter Andersson

Jackie karmstol finns i olika storlekar, bredder och höjder.
Här den bredare modellen vid en behaglig matplats.

•

Framtidens vårdmöbel – enda i sitt slag på marknaden.

•

Mycket hög sittkomfort.

•

Finns i två höjder och två bredder för individanpassning.

•

Upphängningsbar för effektivare städning.

•

Lätt och smidig att greppa/hantera.

•

Trygga karmar för säkerhet och grepp vid
insittning och uppresning.

•

Stapelbar för flexibla inredningslösningar.

•

Gummiväv i sits för hög hygienfaktor.

•

Alternativ med klädd sits/träsits och klädd eller oklädd rygg.

•

Lätt att ta av klädd sits och rygg med avtagbart, tvättbart tyg.

•

Kan även kläs i vävplast/konstläder.

•

Bildar möbelfamilj med sittmöbelsserien Jackie
(fåtölj och soffor).

•

Universalmöbel tack vare alla funktioner tillsammans
med den höga sittkomforten.

TILLBEHÖR/TILLVAL
•

Nättare glidhjul.

•

Ljudabsorbent och filttassar för ljuddämpade miljöer.

•

Kopplingsbeslag för ihopkoppling.

•

Möjlighet till bets för individuell färgsättning.

En ny generation glidhjul.
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Soffgruppen Jackie med sin funktionella, stödjande och
välkomnande form ger behaglig vila vid väntan och förväntan.

Flyttbara mellanarmstöd ger ökad sittkomfort
och gör det enkelt att resa sig upp.

JACKIE

NYA GENERATIONEN SITTMÖBLER
Ett välkommet tillskott till vårt framtidssäkrade sortiment är sittmöbeln Jackie
som med sin funktionella, stödjande och välkomnande form ger behaglig vila.
Sittmöbeln Jackie är anpassad för allt från entrémiljöer, personalrum, pausrum
och väntsalar.
Oavsett utförande, en-, två- eller tresits, är Jackie som sittmöbel mycket bekväm,
och tack vare möjlighet till mellanarmstöd mellan sitsar, lätt att ta sig upp ifrån.

EGENSKAPER/FUNKTIONER
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•

Framtidens vårdmöbel – enda i sitt slag
på marknaden.

•

Gummiväv i sits som tillval för hög
hygienfaktor.

•

Mycket hög sittkomfort skapas med det
tydliga svankknycket i rygg.

•

All klädsel smidigt avtagbar och tvättbar
– ekonomiskt, hygieniskt och miljövänligt.

•

Finns med både hög och låg rygg för
anpassade sittmöbelsmiljöer.

•

Kan även kläs i vävplast/konstläder.

•

Bildar möbelfamilj med stolserien Jackie.

•

Tryggt och säkert sittande tack vare tydliga 		
karmar och tillbehörskarmar i soffor.

•

Universalmöbel tack vare alla egenskaper för
vårdmiljö, personalrum, väntrum, besöksrum etc.

•

Lätt att sätta sig i eller resa sig ur tack vare
hög sitthöjd och mindre sittdjup.

•

Tydlig distans mellan rygg och sits för att
undvika smuts och hygienfällor.

•

Mellanarmstöd i avtagbart tvättbart tyg
eller vävplast.

•

Skapar en rymlig två- eller tresitssoffa tack
vare ”my space” upplägget.

•

Tygklädda gavlar/armstöd i avtagbart
tvättbart tyg eller vävplast.

•

Gör det möjligt att variera mellan en-, två- eller
tresitssoffa med tillbehöret mellanarmstöd.

•

Möjlighet till bets för individuell färgsättning.

TILLBEHÖR/TILLVAL
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”Varje avdelning känns
personlig och hemtrevlig”
Magnus Jansson, arkitekt MSA.

ATT DESIGNA FRAMTIDENS ÄLDREBOENDE
Det var våren 2010 som vi på Skyhill AB vann en arkitekt
tävling om ”framtidens äldreboende” arrangerad av Nyköpings
kommun. Förslag bedömdes utifrån kriterierna ekonomi,
flexibilitet, byggnaden i staden, arbetsmiljö och boendemiljö.
Fem områden som alla är en utmaning i sig. Men vi kände att
boendemiljön låg närmast hjärtat och valde att fokusera på den.
Vad skulle det innebära att bo på framtidens äldreboende?
Vår ambition var att varje avdelning på Myntan, trots att det
är en stor anläggning, skulle kännas personlig och hemtrevlig.
Därav är sjuksköterskeexpeditioner, personalens omklädnings
rum och personalrum förlagda i direkt anslutning till husets
olika boendeavdelningar. På Myntan ska de boende ges
möjlighet att, i så stor utsträckning som de kan och önskar,
klara sig själva och bibehålla sina personliga intressen och
önskemål.
Lägenheternas utformning styrdes i mångt och mycket av
de krav på säker arbetsmiljö som måste efterlevas och av de
begränsningar av yta som de ekonomiska ramarna påbjöd.
Badrummen har specialinredning, toalettstol och handfat är
till exempel höj- och sänkbara. Till hallen finns ett genom
räckningsskåp vilket gör att den boende kan klara sig själv så
länge det är möjligt. I lägenhetsrummen finns också en liten
pentryinredning där det ena väggskåpet är utformat som ett
dropptorkskåp. Vidare har varje lägenhet ett franskt fönster
för vädring och ett stort burspråk som ger lägenheten ett
vackert och spännande ljusinsläpp. Planlösningen har gett en
stor yta där den boende kan ställa exempelvis blommor och
fotografier och fönstrens bröstning är så pass låg att man
skall kunna se ut även om man är liggandes till sängs.
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Från alla vardagsrum finns breda fönsterdörrar ut till stora
terrasser och balkonger. Möjlighet finns att rulla ut en säng
om man vill låta regndroppar falla i pannan eller vinden blåsa
genom håret, men inte kan ta sig ut själv. I anslutning till
vardagsrummen finns en gemensam matplats som i sin tur
ansluter till kök och diskrum. Köket är utformat dels för att
vara ett effektivt arbetskök i vilket personalen kan jobba med
en bra arbetsmiljö, men även som ett större hemmakök. Det
är ju faktiskt de boendes kök. På varje boendeavdelning finns
även generösa utrymmen för samvaro.
All konst och alla färg- och materialval till boendeavdel
ningarna har valts ut i samråd med representanter från
de olika personalgrupperna och pensionärsorganisationer
i Nyköping. För hemkänsla och tålighetens skull valde vi ek
som träslag. På inredning och lägenhetsdörrar som fanér
och massivt på socklar och foder. I köken och vid pentryna i
lägenheterna har vi valt en sandstenfärgad granitkeramik och
i badrummen kontrasterar en mörkgrå mosaik ett vitt kakel.
Myntan har sedan starten varit ett både roligt och utmanande
projekt. Nu är det vår förhoppning att verksamheten har
möjlighet och ambition att utnyttja anläggningens potential
fullt ut. Och naturligtvis att de boende trivs och känner sig
hemma.
Magnus Jansson,
Arkitekt MSA, Skyhill AB

För personalen är möjligen en korridor bara ett
utrymme för snabb förflyttning. Men för andra kan
det vara en del av en daglig förmiddagspromenad eller
en plats att möta sina grannar på.
Här till höger ser vi korridoren på äldreboendet
Myntan. En ljus och behaglig plats.

Snart bingo – i afton dans. Med möblering som är enkel att variera
används ett rum oftare och till fler aktiviteter.

Den stilrena gungstolen Curt ger tidlös
stimulans oavsett placering.

Soffan Kurbits ger skön promenadvila eller bjuder kanske
in till en efterlängtad återförening med grannen.

Stolen Knut som är lätt att plocka undan och stapla,
gör det enkelt att variera ett rums användning.

RUM FÖR UMGÄNGE
Mer än 60 års arbete med inredning har skänkt oss djup förståelse för
alla människors olika behov. När våra möbler och vår design skapar tillgänglighet underlättas också umgänge, både spontant och planerat.
En välkomnande miljö, oavsett om det är en lounge, ett väntrum eller ett
rum dit man tar sig för att umgås ställer höga krav på flexibilitet. Genom
att möblera med stolen Knut görs aktivitetsrummet på Myntan lätt om
från ett inbjudande sällskapsrum till ett böljande dansgolv.

Kompis fällpall är en klassisk design
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i modern tappning. En vän i alla lägen.
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En varierad möblering ger olika alternativ för umgänge.

MED HJÄRTAT I VERKSAMHETEN
I vårdmiljöers matsalar och caféer krävs stor flexibilitet i
möbleringen. Bord behöver kunna anpassas eller redan vara
anpassade till rullstolar. Stolar behöver vara enkla att förflytta
och får inte heller störa en tänkt dämpad akustik för mycket.
I den här matsalen ser vi en modern och luftig möblering med
stolen Björn och borden Knop. Anpassat för att bibehålla en
behaglig akustik och samtidigt erbjuda en trivsam möblering.

”Att sätta armstöd på
stolen Björn har gjort en
redan bekväm stol ännu
mer komfortabel. Det har
också förstärkt stolens
sympatiska utstrålning”
Björn Dahlström, designer.
Armstöden ger en lättstädad restaurangmiljö.
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”Gungstolar ger både rörelse
stimulans och ro. Jag skulle
gärna se fler av gungstolen
Sture i Myntans miljöer”
Nils Buck, vik enhetschef,
Äldreboendet Myntan.

En gungstol är inte bara en tidlös upplevelse för själ och hjärta utan stimulerar även en naturlig rörelse.
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Det höj- och sänkbara matbordet Nivå tillsammans
med den upphängningsbara karmstolen Erik skapar en
modern matplats.
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Choice fåtölj och bord Sture i en stämningsfull och
harmonisk miljö på Villa Tollare. Fotpallen på bilden
har utgått ur vårt sortiment men kan ersättas av flera
andra alternativ.

Stolen Ellinor och bordet Gustav i en härlig färgsättning.

Med all vår samlade kunskap har vi på NC identifierat en
mängd olika behov och har möbler för alla utrymmen från
entré in till personalrum. Väntrum, matsal, café, korridor, personalrum, sällskapsrum och entréer, vår design välkomnar och
skapar trivsel och tillgänglighet oavsett användare.

”Jag tycker ljusa lokaler
och livliga färgskalor
är viktigt för att skapa
en innemiljö med härlig
variation och hemkänsla”
Tomas Ardeheim, undersköterska,
Äldreboendet Myntan.
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VÅRT REKOMMENDERADE URVAL

KOMPIS 035

BJÖRN 85

ALVA 072

ELIN 048
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LINNÉA 330

BJÖRN 95

ALVA 074

ELIN 148

LINNÉA 331

BJÖRN 195

KURBITS 134

ELLINOR 047

PLOCKEPINN 049

BJÖRN 185

PLOCKEPINN 050

CURT 89

KURBITS 326

ELLINOR 147

TALAVID 040

ELLINOR 1147 XL

PLOCKEPINN 051

IDUN 066

IDUN 166

RIALTO 431

CURT 90

TALAVID 041

ELLINOR 365

IDUN 1166 XL

KNUT 020

WOODSTOCK 014

ERIK 460

RIALTO 432

KNUT 021

WOODSTOCK 015

ERIK 463

RIALTO 437

KNUT 120

WOODSTOCK 114

ERIK 465

RIALTO 438

KNUT 121

WOODSTOCK 115

ERIK 1465 XL

ALVASTRA 061

JACKIE 131

ALVASTRA 160

JACKIE 132

JACKIE 1132 XL
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CHIKAN 2160

GUSTAV 240

KNOP 930

NIVÅ 230

GUSTAV 241

KNOP 936

NIVÅ 232

KNOP 944

KNOP 942

RIALTO 202

GUSTAV 248

RIALTO 202

RIALTO 203

JULIA KORKUNDERLÄGG 062

RIALTO 204

RIALTO 204

RIALTO 204

JULIA BRICKA 064

JULIA BRICKSTATIV 164

JULIA SERVERINGSVAGN 065
+ 064

ELLINOR 910 + 911

MAJA 300

KURBITS 625
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MAJA 301

STURE 693 / 694

MAJA 303

MAJA 302

JOHN 387

FRANK 750

FRANK 751

FRANK 752

JULIA HYLLA 765

RUTER 275

WOODSTOCK 420 + 416

WOODSTOCK 420 + 2X 416

WOODSTOCK 421 + 4 X 416 + 2 X 417
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KURBITS 324

KURBITS 325

FREJA 335

ELIN 356

ELLINOR 366

RIB 570-1
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STURE 394

KURBITS 328

FREJA 336

ELIN 357

ELLINOR 367

RIB 571-1

STURE 392 + 393

FREJA 337

ELIN 358

ELLINOR 368

RIB 572-1

JACKIE 531

JACKIE 541

JACKIE 536 + 538

ELIN 359

ELLINOR 369

RIB 573-1

JACKIE 532

JACKIE 537

STOP 570-2

CHOICE 257

JACKIE 542

FREJA 236 + 246

STOP 571-2

CHOICE 258

HUMLAN 371

JACKIE 533

FREJA 237

JOHN 380 +383

STOP 572-2

CHOICE 259

HUMLAN 374

JACKIE 543

KARIN 215 + 096

STOP 573-2

CHOICE 260

CHOICE 261

HUMLAN 377
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HEAD OFFICE
NC Nordic Care AB
Box 30, 573 21 Tranås
Ydrevägen 23, 573 35 Tranås
Tel: +46 140 38 40 60
Fax: +46 140 38 40 61
info@ncnordiccare.se
www.ncnordiccare.se
SHOWROOM
Stockholm Design Stop
Nackagatan 6
116 41 Stockholm
Tel: +46 8 23 20 05
info@stockholmdesignstop.se
www.stockholmdesignstop.se
SHOWROOM
Brand Design Center
Sofierogatan 3G
412 51 Göteborg
Tel. +46 70 34 855 60
stefan.s@ncnordiccare.se
www.branddesigncenter.se
SHOWROOM
Skøyen Design Center
Drammensveien 130 C1
0277 Oslo
Tel: +47 23 28 33 55
info@skoyendesigncenter.no
www.skoyendesigncenter.no

