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The healthcare sector is under greater strain than at any point in living memory. As a result, there 
has never been more need for interior solutions that allow hospitals, care homes and other facilities 
to function at their best. We at Gradus have a wealth of experience in creating products that 
enhance your healthcare building and save you money on long-term maintenance.  

 we can help.

SKYDDA FLITIGT ANVÄNDA KORRIDORER

Where impact most frequently occurs, such as in main 
corridors and entrance areas, our wall guards are also 
a necessity. These provide robust protection to absorb 
and dissipate impact from trolleys, wheelchairs, beds and 
more – protecting both your interior and your maintenance 
budget. Our wall guards are also available in a stainless-

 for improved hygiene.
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When left exposed, corners are 
the most vulnerable part of any 
building interior. Our corner 
guards provide a reinforced 
defence against high-impact 
damage from wheeled 

absorbent vinyl covers that can 
be easily replaced if damaged. 
These are available in a wide 
range of colours to meet the 
requirements of BS8300-
2:2018 for tonal contrast, as 
well as stainless steel
for ease of cleaning and 
enhanced hygiene.

SKYDDA DINA VÄGGAR
Wall cladding is a robust and versatile PVC-u solution 
that protects walls and doors from wheeled and 

redecoration. Our smooth, easy-to-clean SureProtect 
Pure® creates an impermeable barrier to moisture and 
bacteria and can easily be wiped down 
at the end of the day, while SureProtect 
Endure is through-coloured to conceal 

there’s SureProtect Design

designs that uplift any clinical environment.

Hälso- och sjukvårdssektorn
Kunskap

@Gradus_World
/company/gradus-nordic 

Kontakt: +46 31 44 55 00
https://www.graduseurope.se/sv 

Våra väggbeklädnader har en robust och mångsidig 
PVC-u lösning som skyddar dina väggar och dörrar 
från hjul- och gångtrafikanter, vilket minskar behovet 
av reparation och renovering. Vår smidiga och 
lättrengjorda SureProtect Pure® skapar en ogenom-
tränglig barriär mot smuts och bakterier sam-
tidigt som ytan enkelt kan torkas av vid slutet 
av dagen. SureProtect Endure är däremot 
mjukt präglad för att dölja effekterna av stötar 
och nötning, medan SureProtect Design er-
bjuder en skräddarsydd tryckt yta för att 
skapa inspirerande mönster efter egna idéer 
eller i trä- eller metallutseende som lyfter alla 
kliniska miljöer. 

Våra väggskydd behövs mest där påverkan är mest 
återkommande, som i exempelvis huvudkorridorer och 
entréer. Väggskydden ger ett robust skydd som absorbe-
rar och minskar påverkan från vagnar, rullstolar, rullatorer 
och sängar – det skyddar både din interiör och din 
underhållsbudget. Våra väggskydd finns tillgängliga i 35 
olika kulörer eller i rostfritt stål för att enkelt skapa 
förutsättningar för den bästa hygienen. 

När hörnen lämnas oskyddade 
är dessa den mest sårbara 
delen av vilken byggnad som 
helst. Våra hörnskydd ger ett 
förstärkt skydd mot stora 
skador från hjultrafik, kombine-
rat med stötdämpande 
vinylskydd som enkelt kan 
bytas ut vid skada. Detta är ett 
enkelt sätt att behålla en 
fräsch känsla av byggnaden. 
Dessa finns tillgängliga i ett 
brett utbud av färger för att 
möta kraven på kontrast för 
synsvaga, men även med en 
yta av rostfritt stål för enkel 
rengöring och stärkt hygien. 

Sjukvårdssektorn är under större påfrestning än någonsin tidigare. Som ett resultat, har det aldrig funnits 
ett större behov för interiörslösningar som tillåter sjukhus, vårdhem och andra faciliteter att fungera på 
ett så effektivt vis som möjligt. Vi på Gradus har en rik erfarenhet av att tillverka produkter som stärker 
din sjukvårdsfastighet och du sparar även pengar genom att minska underhållskostnaderna över tid. 
Läs vidare för att se hur vi kan hjälpa till. 

https://www.gradus.com/sureprotect-pure-wall-cladding-system
https://www.gradus.com/SureProtect-Endure-%2526-Design-PVC-u-Protective-Sheet
https://www.gradus.com/sureprotect-design-pvc-u-protective-sheet-spd20
https://www.gradus.com/wall-guards-0
https://www.gradus.com/wall-guards
https://www.gradus.com/corner-protection
https://www.gradus.com/rubber-wall-corner-protection
https://twitter.com/Gradus_World
https://www.linkedin.com/company/gradus-nordic
https://www.graduseurope.se/sv
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MINSKA MÄNGDEN AV INDRAGEN SMUTS 

5-DAGARS TILLVERKNING 
5-day manufacturing service for many of our 

For more information, .
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SKYDDA DINA BESÖKARE
I TRAPPORNA

There are 100,000 injuries on stairs every year, 
resulting in 100 deaths. We provide the most 
extensive range of stair edgings in the UK, 
which help to reduce such accidents. Our 
Gradus  XT Aluminium stair edgings
ultimate solution and comply with the guidance 
in the latest building legislation and standards. 
Available with a choice of slip-resistant inserts 
that extend around the leading edge of the stair 
edging, they ensure that foot contact is always 
made with the slip-resistant element of the stair 
edging, providing maximum safety underfoot.

SPARA PÅ LIM 
For an ultra strong bond, install our XT 
Aluminium range with Gradus Grip, our 
solvent-free rapid curing stair edging adhesive 

Grip saves time and money while delivering  

Unless prevented from doing 

amounts of dirt and moisture 
into your building, ruining your 

hygiene-levels. At entrances 

primary barrier matting such 
as Gradus Esplanade 6000 

problem, reduce slip accidents 
and improve the appearance 
and lifespan of adjacent  

AVTORKNINGSMATTOR 

For complete protection, installing secondary barrier matting 
within your building at circulation areas and other areas subject 
to soilage, such as canteens, can help prevent spillages from 

detailed guide  
of where and how to specify barrier matting, 
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Om det inte förebyggs, drar 
människor in oändliga 
mängder med smuts och fukt i 
din byggnad. Det förstör dina 
golvbeläggningar i förtid och 
minskar hygiennivåen. Vid 
entréer och samlingspunkter 
är därför våra effektiva 
entrémattor, som exempelvis 
Gradus Esplanade 6000 en 
bra lösning. Detta för att 
märkbart minska problemet, 
minimerar halkolyckor och 
förbättrar utseendet samt 
livslängden hos intilliggande 
golvbeläggningar. Tillgängligt 
i 17 olika kulörer.

För ett optimalt skydd, installera textila entrémattor i din 
byggnad vid cirkulationsområden som utsätts för nedsmuts-
ning, exempelvis receptionen eller hissen. Detta kan förhindra 
att fukt och nötande grus når intilliggande golvbeläggningar. 
För en detaljerad guide av var och hur du väljer barriär-
mattor, klicka här. 

Vi erbjuder en 5-dagars tillverkningsservice för många av våra 
skrapmattor, så att du snabbt kan få skydd på plats. För mer 
information, klicka här. 

Varje år sker det 100 000 skador i samband 
med trappor, vilket resulterar i 100 dödsfall. 
Vi erbjuder det mest omfattande utbudet av 
trappkantsskydd på marknaden, vilka hjälper 
till att minska denna typ av olyckor. Vårt 
Gradus XT trappnossortiment erbjuder den 
ultimata lösningen som följer den senaste 
lagstiftningen och standarden. Den finns 
tillgänglig i kombination med halksäkra tillägg 
som förlängs över framkanten av trappkanten, 
vilket försäkrar att foten alltid har kontakt med 
halksäkra element av trappkanten, för att ge 
maximal säkerhet under foten. 

För extra starkt skydd, installera vår XT 
produktserie tillsammans med Gradus Grip. 
Det är vårt lösningsmedelsfria snabbtorkande 
trappkantslim med utmärkta möjligheter att 
fylla ojämnheter i mellanrum. Gradus Grip 
sparar tid och pengar samtidigt som det ger 
en tunn och mer hygienisk yta utan skruvar. 

Fäst med skruvar och spik Fäst med Gradus Grip

GRADUS GRIP TAR BORT BEHOVET AV SKRUVAR

https://twitter.com/Gradus_World
https://www.linkedin.com/company/gradus-nordic
https://www.graduseurope.se/sv
https://www.gradus.com/primary-barrier-matting-0
https://www.gradus.com/esplanade-6000-matting
https://www.gradus.com/secondary-barrier-carpet
https://www.gradus.com/download/how-specify-matting
https://www.gradus.com/new-5-day-matting-service#:~:text=Gradus%20offers%20a%205%20day,all%20orders%20up%20to%2020m%C2%B2
https://www.gradus.com/xt-aluminium
https://www.gradus.com/xt-aluminium
https://www.gradus.com/gradus-grip
https://www.gradus.com/xt-aluminium
https://www.gradus.com/xt-aluminium


@Gradus_World
/company/Graduslimited

Call: +44 (0)1625 428992
gradus.com

3

T
R

A
P

P
K

A
N

T
S

S
K

Y
D

D

KONTRASTER ÄR NYCKELN 
It is recommended that there is at least a 

LÄTTARE  
ATT RENGÖRA
The unique 

 of our XT Aluminium stair 
 

stringent cleaning regimes.

DEMENS 
When selecting interior solutions 
for buildings used by people with 
dementia, such as , 
special consideration is required. This 

you can potentially disorientate them, 
causing distress or injury. Find out more 

Eyes’ campaign around the issue of 
designing for dementia: x.
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Den unika limfria låsmekanismen på vår XT 
Aluminium stair edging låser inläggen på 
plats, vilket gör att de kan utsättas för 
stränga städrutiner utan att lossna. 

Gradus trappnosar finns tillgängliga i 21 olika kulörer. Rekommendationen är att det ska vara minst 30 poäng skillnad i LRV värde 
Light Reflectance Value eller 0,4 enligt NCS på trappnosen och golvbeklädnaden för att uppnå en passande kontrast. För att lära 
dig mer om varför detta är avgörande, se sidan 10 i The Gradus Knowledge - Stair Safety Series. 

Vid val av interiörlösningar för byggnader 
som används av personer med demens, 
exempelvis vårdhem, krävs särskild 
eftertanke. Detta beror på att det som ser 
‘normalt’ ut för dig potentiellt kan desori-
entera den demensdrabbade, vilket kan 
orsaka ångest och skador. Ta reda på mer 
genom att läsa ‘See Through Their 
Eyes-kampanjen’ som diskuterar 
utmaningen med att designa interiörer 
för människor drabbade av demens. 

https://twitter.com/Gradus_World
https://www.linkedin.com/company/gradus-nordic
https://www.graduseurope.se/sv
https://www.gradus.com/files/webfm/uploaded/PDFs_Nav%20Bar%20Brochures/The%20Gradus%20Knowledge%2022.2.18.pdf
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OSÄKER PÅ VAR DU SKA BÖRJA?
We’ve got decades of experience 
that enables us to provide expert 
advice
and budgets. Call us today on 
01625 428922 to request your free 

.

BEHÖVER DU ETT PROV FÖRST?

Delivery of samples is available to wherever 
you are. Get in touch to order a sample.

KONTAKTA OSS
 

Call 01625 428922 or visit our 
website at 

THE GRANGE HOSPITAL

here.
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Nyligen levererade och monterade vi en rad lösningar till The Grange University Hospital i Wales. SureProtect Design väggbeklädnad 
användes i ett skräddarsytt tryckt ytskikt genom hela projektet för att skapa en känsla av välbehag och positiv miljö. Vad tycker du? 
Läs mer om projektet här. 

Vi har årtionden av erfarenhet 
vilket gör att vi kan erbjuda 
experthjälp som fungerar för alla 
fastigheter och budgetar. Ring 
oss idag på +46 705 820183 för 
att få en gratis byggnadskontroll. 

Leverans av prover är tillgängligt var du 
än är. Kontakta oss för att beställa ett 
varuprov. 

Gillar du det du ser?
Ring +46 31 44 55 00 
eller besök vår hemsida 
https://www.graduseurope.se/sv. 

https://twitter.com/Gradus_World
https://www.linkedin.com/company/gradus-nordic
https://www.graduseurope.se/sv
https://www.graduseurope.se/sv
https://www.gradus.com/blog/healthcare/case-study-grange-cwmbran
https://www.graduseurope.se/sv/contact-us



