
Grange University Hospital använder
Gradus väggskydd
“Det finns nuförtiden en bättre kunskap kring att positiva miljöer i
sjukvårdssektorn har en tydlig inverkan på patienternas upplevda
välbefinnande. Väggskydden som Gradus har monterat ger oss en
hygienisk lösning och den underbara designen ger en mindre
institutionell känsla och en mer avslappnad miljö för våra patienter,
vilket är verkligen ett plus.

Gradus arbetade mycket nära oss genom hela projektet för att
förverkliga den känslan vi var ute efter, och vi är verkligen nöjda med
slutresultatet. Det fångade precis det vi önskade.” säger Hanna Capel,
Senior Program Manager på The Grange University Hospital

Grange University Hospital är ett toppmodernt sjukhus med 2612 rum, över
40 specialistmottagningar och 3000 anställda. Vi är stolta över arbetet som
utförts och tacksamma över den responsen som vi på Gradus fått efter
projektet.

SureProtect Design® - det unika
väggskyddssystemet

På Grange University Hospital har Gradus väggskyddssystem SureProtect
Design® använts, vilket gjort att det finns ett fantastiskt utbud av mönster
och färger på sjukhusets alla våningsplan. Designen är ett resultat av
Gradus dedikerade team som genomförde allt i projektet - från första
undersökningen och designutvecklingen till tillverkning och installation.
SureProtect Design® väggskivor erbjuds i en rad olika trä- och metall
färger, men även i valfri tryckt design. Det gör systemet väldigt
användarvänligt och tilltalande i miljöer där design är nyckeln till estetik
samtidigt som en hög nivå av skydd krävs.

Precis som på Grange University Hospital är det höga rengörings- och
hygienkrav. Eftersom SureProtect Design® har en lätt rengjord yta lämpar
sig sortimentet till sjukhus utifrån såväl den estetiska som hygieniska

https://www.graduseurope.se/sv/v%C3%A4ggskydd


aspekten. Designen som är tryckt innanför skyddslagret av produkten gör
att trycket skyddas samtidigt som interiören skyddas från vardagliga
skador.

Gradus erbjöd en helhet av produkter
Utöver våra unika och estetiskt tilltalande produkter från SureProtect
Design® finns även ett flertal andra produkter från våra sortiment. Gradus
SureProtect PVC-u väggskivor är framtagna och konstruerade att fungera
dels som en fristående produkt och/eller med Gradus-serien av övriga
väggskyddsprofiler för att erbjuda en så komplett produktlösning som
möjligt. SureProtect finns i tre varianter: Endure, Design och Pure.

I projektet på Grange University Hospital har fler produkter använts som t
ex SureProtect Endure®, Gradus hörnskydd och avbärarlister i kulören
Granite för att komplettera anläggningens design, men det finns  även
väggskydd i gummi för att skydda fastighetens interiör från tung
hjulburen utrustning. I projektet monterades även ledstänger för att
erbjuda patienter stöd och möjlighet till paus för att skydda dem från fall. I
enlighet med gällande krav på kontrast levererades ledstängerna även i
Granite färgen för att erbjuda en LRV-skillnad på 30 i förhållande till
väggen.

Kontakta oss så berättar vi mer om hur du kan kombinera design, färger
och kulörer med säkerhet och skydd!

https://www.graduseurope.se/sv/inkludera-dementas-behov-i-interi%C3%B6ren
https://www.graduseurope.se/sv/contact-us

