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LANSERAR GOLVSKÄRM FÖR VÅRDSEKTORN
PÅ TRE DAGAR TOG GÖTESSONS FRAM SIN NYA GOLVSKÄRM SOM ÄR ANPASSAD 

FÖR VÅRDSEKTORN: SCREENIT HEALTH & CARE. MATERIALVAL OCH FUNKTIONER ÄR 
SÄRSKILT UTVALDA FÖR ATT FUNGERA I  DESSA MILJÖER. 

ULRICEHAMN 2020-03-30
Förra veckan lanserade Götessons en ny golvskärm, ScreenIT 
Health & Care, på efterfrågan av vård- och omsorgssektorn 
runtom i Europa.

– Om det någon gång funnits en tid där mångsidigheten 
hos våra produkter är viktig så är det nu, säger Götessons 
försäljningschef John de Boer.

ScreenIT Health & Care är en golvskärm som anpassats för att 
passa omsorgssektorn. Skärmen är uppbyggd av en träram 
fylld med 30 mm mjukt kärnmaterial och är sedan klädd i vinyl 
eller polyuretan som enkelt desinficeras och torkas av.

– Vi arbetade mot en tydlig målbild och valde material och 
funktioner därefter. Skärmen behövde fungera i vård- och 
omsorgssektorn och därför valde vi ett nytt ytskikt för oss och 
en annan typ av sammankoppling än vad vi brukar använda, 
förklarar Götessons produktchef Tomas Svensson. 

Skärmens långsidor är försedda med tryckknappar så att 
obegränsat antal skärmar kan kopplas samman och skärma av 
rum eller större utrymmen, såsom vårdinrättningar och väntrum. 
För att enkelt flyttas runt och förvaras kan ScreenIT Health & 
Care väljas monterade på hjul eller på fötter. Ytterligare en 
medveten detalj är luftspalten mellan skärmens nederkant och 
golvet när den är monterad vilket förenklar städning.

Teknisk data för produkten:
- Lång hållbarhet
- Slitstarkt material
- Tryckknappar för sammankoppling av skärmar
- Luftspalt mellan skärm och golv för enkel städning
- Kan desinficeras
- Mobil 

Produktionen har påbörjats och skärmarna kommer att 
lagerföras.

ScreenIT Health & Care finns redan att ladda ner som BIM-
objekt på www.bimobject.com/gotessons

Vid frågor, kontakta Götessons innesäljsteam på  
info@gotessons.se


