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SOM  
INGEN  
ANDRE
Du er specialist og dermed helt speciel. Ikke kun 
fagligt – også personligt via dine erfaringer, hold-
ninger og vaner. Det fortjener specielle rammer, 
så det tager vi hensyn til, når vi indretter din klinik. 
 

Vi har mange års erfaring i at producere skræddersyede 

løsninger til sundhedssektoren. Løsninger, der tager højde 

for både rummets karakter og dine specifikke krav til indret-

ningen. For vi ved, hvad det kræver at være specialist – og vi 

hjælper dig med at udfylde rollen. 



STOLE OG LEJER

Danish Healthcare Design har gennem årtier indrettet lægeklinikker i hele 
Danmark og i de øvrige skandinaviske lande. Vi har stor erfaring i at finde 
den optimale løsning, uanset hvor stort eller lille projektet er.

Med købet af Nordjysk Dentalfabrik har vi fået nye enestående produkter til praktiserende 

læger. Ikke mindst vores unikke kombinerede undersøgelses- og GU-lejer, som benyttes af 

læger og hospitaler i hele Skandinavien.

ST-200 SERIEN 
SPECIFIKATIONER

• Elektrisk regulering

• Nødstopknap

• Kulisseskinner

• Fire låsbare hjul

• Mulighed for papirrulleholder med beslag

• Mulighed for delt bensektion

• Mulighed for rygelevation

• Mulighed for sidetip

• Mulighed for vandret forskydning af lejeflade

MEKANISKE FORHOLD

• Løftekapacitet:: 200/400 kg

• Trendelenburg: 20º - antitrendelenburg 15º

TILBEHØR

1. Skålformet armbord

2. Skålbenholder med låsbart kugleled

3. Nedfældelig sengehest

4. Skylleskål med bøjle
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SPECIFIKATIONER

• Længde: 1900 mm

• Min. højde: 720 mm vandret

• Maks. højde: 1020 mm vandret

• Bredde ryg: 520mm / 620 mm

• Bredde ben: 480 mm

MEKANISKE FORHOLD

• Løfteevne: 380 kg

• Styring: 24 volt styring for hånd og fod kontakt

ST-150 
Model ST-150 er et kombineret 

operations- og undersøgelsesleje I to 

sektioner. Bendelen kan skydes ind 

under rygsektionen. Lejet er elektrisk 

justerbart for højdeindstilling.
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Show-room
Danish Healthcare Design udstiller 

vores produkter på relevante 

fagmesser og konferencer i 

Skandinavien. Vi mener, at vores 

produkter fortjener at blive vist frem og 

set, så vores kunder og interesserede 

ved selvsyn kan se vores unikke 

kvalitet og de forskellige muligheder 

for indretning af klinikken, som vi kan 

bidrage med. 

Vi deltager årligt på LÆGEDAGE, og vi 

glæder os til at fremvise vores inspirerende 

messestand. Vi vil endvidere meget gerne 

invitere vores kunder til en inspirerende 

indretningsoplevelse i vores show-room. 

Her kan hele vores sortiment af stole, lejer, 

receptionsskranker, klinikskabe, steril- og 

skyllerum mv. ses. Kontakt os gerne for en 

fremvisning i vores show-room i Hobro.

TOTALINDRETNING

Danish Healthcare Design har siden 1973 udviklet og produceret 
individuelle indretningsløsninger som personalerum, recepti-
oner, kliniklokaler og behandlingsrum. Målet har altid været at 
udvikle funktionelle arbejdspladser med udgangspunkt i lægens 
arbejdsmetoder og den æstetiske oplevelse af arbejdsmiljøet 
uden at gå på kompromis med kvalitet eller ergonomi. 

Hos Danish Healthcare Design er den optimale løsning et samspil mellem 

individuelle behov, fleksible moduler, ergonomi, design, teknologi og økonomi. 

Vores salgskonsulenter er behjælpelige med opmåling og forslag, og vores 

indretningskonsulenter laver indretningen i enten 2D eller 3D, så kunden får et 

overblik over deres fremtidige klinikindretning. 

Danish Healthcare Design kan også sørge for både håndværkere, byggeprojek-

tering ved ombygning, møbler m.m., for vi er med hele vejen, hvis kunden ønsker 

det. Det giver tryghed og sparer tid, så det bliver let at investere i nyt udstyr eller 

en ny klinik. 

Individuelle arbejdsrutiner og dermed forskellige behov til indretningen af kon-

sultationer stiller store krav til inventarets fleksibilitet. Hos Danish Healthcare 

Design har vi udviklet en serie af moduler, der sammensættes til skræddersye-

de arbejdspladser.

Efterhånden som det bliver mere almindeligt, at konsultationssygeplejersker 

får eget lokale og udfører en række af de patientorienterede opgaver, hjælper 

Danish Healthcare Design gerne med en indretning, som understøtter sygeple-

jerskens arbejdsfunktioner.

Eksempel på 3D tegning
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Laboratoriet er et lokale med mange arbejds-

rutiner, som skal kunne udføres på en sikker 

og forsvarlig måde. Samtidig skal de enkelte 

medarbejdere kunne afløse hinanden, uden at 

der opstår usikkerhed omkring hygiejnen.

Langt, smalt eller med skæve vinkler? 

Uanset hvor håbløst et lokale kan virke, 

hjælper vi med at finde den mest optimale 

indretning af laboratoriet, så arbejdsgangene 

bliver rationelle, logiske og entydige.

LABORATORIET

Inform Fusion - Dansk Design
Fusion serien kan i samarbejde med 

vores konsulenter tilpasses dine ønsker 

og behov gennem et bredt udvalg af 

standardskabe. Ligesom alle vores 

andre produkter er Fusion produceret 

i højeste kvalitet med flader af 

kompaktlaminat eller evt. Corian®.
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Mobilskabene KF03, KF04 og KF44 er 
specielt designet til professionelt brug i 
sundhedssektoren. Den robuste kvalitet 
sikrer, at skabene holder til intensiv 
brug i mange år. Alle skabene leveres i 
ekstra kraftigt, hvidt højtrykslaminat med 
rengøringsvenlige bøjlegreb i anodiseret 
aluminium og med solide kørehjul.

Den rengøringsvenlige aluminiumskant sikrer, at 

instrumenterne ikke falder på gulvet. Skuffeindlæg 

og gummimåtter kan tilkøbes. Antallet af skuffer kan 

justeres efter ønske.

KF03 - BORDPLADE I SIDDEHØJDE

• Højde: 72,6 cm

• Bredde x dybde: 52,3 x 50,3 cm 

• 3 x 12 cm skuffer

KF04 - BORDPLADE I STÅHØJDE

• Højde: 91,8 cm

• Bredde x dybde: 52,3 x 50,3 cm 

• 3 x 12 cm og 1 x 18 cm skuffer

KF44 - MOBILSKAB MED VARMESKUFFE

• Højde: 72,6 cm

• Bredde x dybde: 52,3 x 50,3 cm 

• 3 x 12 cm skuffer

Receptionen er det første, patienterne møder, når de træder 

ind på klinikken. Det er her, den første kontakt opstår med 

personalet, og her patienterne skaber deres umiddelbare 

indtryk af klinikken. Men skranken er også en arbejdsplads, som 

skal opfylde medarbejdernes krav til funktion og være et godt 

arbejdsmiljø. Der skal være plads til opbevaring og IT-udstyr. 

Og så skal der naturligvis være optimal mulighed for at betjene 

patienterne.

Da behovene til receptionsskranker er mange, 
og mennesker er individuelle, har Inform ingen 
standardløsninger, men laver skræddersyede løsnin-
ger, som dækker jeres konkrete behov og ønsker.

RECEPTIONER MOBILSKABE
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MENUET 2MENUET 1OPUS 2

FUTURA 2 FUTURA 1 M/SWINGFUTURA 1

OPUS 1OPUS 1 M/FODBETJENING

HYGIEJNESYSTEM

Danish Healthcare Design har samlet alle 
klinikkens dispensere i ét revolutionerende 
system, som passer til enhver klinikvæg. Danish 
Healthcare Designs hygiejnesystem er udviklet 
i samarbejde med førende danske, industrielle 
designere, hvor fokus har været at nå kernen i 
skandinavisk design, så funktion og stilrene linjer 
går op i en højere enhed.

Dispenserne er udført i aluminium, og de kan placeres i enten 

rækker eller enkeltvis. Fronterne åbnes ganske let for gen-

opfyldning, og skal systemet senere udbygges, bestilles blot 

den ønskede dispenser og en vægskinne. 

SUPPORT STOLE

En ergonomisk arbejds-

stilling er afgørende for din 

krop og dit arbejde. Din stol 

skal være fleksibel i indstillin-

gerne, den skal give dig fuld 

bevægelsesfrihed og lette din 

arbejdsdag.

Se mere på dhdas.dk

12395 273158 129142
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Lægerne Sofiendalsvej
Aalborg

Lægerne Vejgaard Torv
Aalborg

REFERENCER

Danish Healthcare Design har produceret 

både inventar og undersøgelseslejer til 

læger i næsten 50 år. Vi har gennem tiden 

lavet både små og større indretninger samt 

indretning af både venterum, receptions-

områder, skadestuer, personalerum og 

konsultationsrum.

Her vises en række indretningsprojekter, 

Danish Healthcare Design har stået for i 

de senere år.
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SOM INGEN ANDRE

Vi har mange års erfaring i skræddersyede indretningsløsninger til 

sundhedssektoren. Løsninger, der tager højde for både rummets 

karakter og dine specifikke krav til indretningen. Vi ved, hvad det 

kræver at være specialist – og vi hjælper dig med at udfylde rollen.

Du er altid velkommen til at kontakte os, og du kan se mere på 

dhdas.dk

DANISH HEALTHCARE 
DESIGN A|S 

DREJØVEJ 8 
DK-9500 HOBRO

TEL: +45  98 51 16 33
DHDAS.DK
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