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Sanaqua        Har ett brett sortiment av hållare och tillbehör för hygienprodukter som möjlig-
gör effektiv användning, samtidigt som risken för bakteriespridning minimeras.  

Genom det flexibla modulsystemet anpassas ”depå- stationerna” exakt som du vill ha dem. 
Fakta  Sanaqua är ett företag med gedigen erfarenhet av innovativ produktutveckling  Vi har 

utvecklat många nyskapande produkter som underlättat för användaren. Med det lilla 
flexibla företagets spetskompetens har vi utvecklat produktidéer från idé till färdiga koncept, ofta till-
sammans med mycket stora aktörer, såväl inom som utanför Sverige. 
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Ett innovativt fästsystem
för hygienutrustning inom vården

1 2 3

Sanaquas flexibla och hygieniska system är utvecklat för att med hög effektivitet, minimera risken för 
spridning av bakterier. Systemet är egenutvecklat och anpassat för de basala förpackningar som regel-
mässigt används idag. Genom sin unika konstruktion är det möjligt att kombinera  lösningar som
passar alla behov. Förutom att de är hygieniska, bidrar de till att öka effektivitet och ordning där var sak 
alltid är på sin plats. 

Produkterna är framtagna i nära samarbete med hygiensköterskor med lång erfarenhet med bekämp-
ningen av resistenta bakterier. Som grundelement finns 7 olika linjaler och ett väggfäste. Kombinerat 
med olika hållare är kombinationsmöjligheterna mycket stora. Väggfästet monteras med dubbelhäf-
tande tejp som är integrerad i produkten, kombinationslinjalerna skruvas med 2-3 skruvar beroende 
på väggtyp och storlek. För våtrum finns specialmodeller som är avsedda för mycket säker fastlimning, 
därmed undviks att våtrumsskiktet punkteras med besvärande vattenskador som följd. Dörrstationen 
ger maximal flexibilitet utan montering, med samma fäste som linjalerna.

Linjal 2 hållare
Höjd=301 mm

Linjal 2 hållare
Längd=230 mm Linjal lång 2 hållare

Längd=340 mm

Linjal 3 hållare
Längd=342 mm

Linjal 3 hållare
Höjd=458 mm

Linjal 4 hållare
Höjd=615 mm

Linjal 5 hållare
Höjd=772 mm

1. Montera väggfäste / linjal

Väggfäste monteras med den 
förmonterade tejpen och linjaler 
ska skruvas fast.

2. Applicera lämplig hållare 3. Placera produkten på plats

C-165-1

C-175-1 C-175-2

C-174-1

Beskrivning väggfäste och linjaler

Linjal vågrät med 2-3 hållare

Linjal lodrät med 2-5 hållare

C-164-1 C-162-1 C-159-1

Systemet baseras på ett unikt väggfäste som fungerar som 
fastsättning för enskilda detaljer, eller finns förmonterat på 
linjalerna. Väggfästet fästs med en stark dubbelhäftande tejp 
som är förmonterad. Linjalerna fästs med 2-3  skruvar som 
medföljer. För monteringsråd se vår hemsida. 

C146-1 Låsbar hållare (sid. 6) skruvas direkt i väggen eller 
monteras på C-146-12 Stativ. C-251-1 Kombi vägfäste (sid. 7) 
är avsett att limmas i våtutrymme.

Monteringslinjaler för Sanaqua korgar och tillbehör.
För lodrät montering. Skruv och plugg ingår.
Bredd 62,5 mm

Monteringslinjaler för Sanaqua korgar och tillbehör.
För vågrät montering. Skruv och plugg ingår.
Höjd 85 mm.
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C-146-1 Låsbar hållare för 600ml flaska

C-146 Hållare för 600ml flaskor Droppskydd

C-146-12 Stativ

Komplett förpackning innehåller:

väggfäste med dubbelhäftande tape
rengöringsservett
skruv
plugg
stålkorg

C-148  Hållare för servetter 110 mm

Komplett förpackning innehåller:

väggfäste med dubbelhäftande tape
rengöringsservett
skruv
plugg
stålkorg

Droppskydd ur CCS sortiment
Passar till C-146 och C-146-1

C-148-1 Hållare för servetter 70 mm

C-147 Hållare för 100ml flaska (rund) C-251-1 Kombi väggfäste för torkservett/ytdesinfektion 

Hållaren har samma hålbild som Siverthållare.
Komplett förpackningen innehåller:

Fäste, Skruv, Plugg
Lås med nyckel eller
Lås med kombinationslås

Hållaren kan monteras på 
Stativ C-146-12 som passar 
i en reception eller kund-
mottagning.

Komplett förpackning innehåller:

väggfäste med dubbelhäftande tape
rengöringsservett
skruv
plugg
stålkorg

Komplett förpackning innehåller:

väggfäste med dubbelhäftande tape
rengöringsservett
skruv
plugg
stålkorg

Komplett förpackning innehåller:

väggfäste med dubbelhäftande tape
rengöringsservett
skruv
plugg
2 stålkorgar
speciallim



8  Hygienstationer     Hygienstationer    9

Sana u ao

C-149-1 Hållare för förkläde långt C-160-1 Hållare för handskar 75 mm

C-161-1 Hållare för handske 90 mmC-150-1 Hållare för torkservett - vändbar

C-152-1 Hållare för t.ex. schampo i duschar / våtutrymmeC-151-1 Hållare för pappershandukar eller servetter

Komplett förpackning innehåller:

väggfäste med dubbelhäftande tape
rengöringsservett
skruv
plugg
stålkorg

Hållaren kan placeras lod- eller vågrät.

Komplett förpackning innehåller:

väggfäste med dubbelhäftande tape
rengöringsservett
skruv
plugg
stålkorg

Komplett förpackning innehåller:

väggfäste med dubbelhäftande tape
rengöringsservett
skruv
plugg
stålkorg

Komplett förpackning innehåller:

väggfäste med dubbelhäftande tape
rengöringsservett
skruv
plugg
stålkorg

Ingen borrning- hållaren limmas på väggen med det bifogade speciallimmet, 
kan lätt demonteras för rengöring i t ex. diskmaskin

Komplett förpackning innehåller:

väggfäste med dubbelhäftande tape
rengöringsservett
skruv
plugg
stålkorg
speciallim

Komplett förpackning innehåller:

väggfäste med dubbelhäftande tape
rengöringsservett
skruv
plugg
stålkorg
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Ett innovativt fästsystem
dörrstationer - för maximal flexibilitet
Sanaquas flexibla ger maximal flexibilitet utan fast installation. Flyttas lätt mellan olika dörrar och  an-
passas enkelt för aktuellt behov.  Mycket enkel och säker montering. 

Linjal 2 hållare
Höjd=870 mm

Linjal 2 hållare
Längd=230 mm
Höjd=800 mm

Linjal 3 hållare
Längd=342 mm
Höjd=800 mm

Linjal 3 hållare
Höjd=880 mm

Linjal 4 hållare
Höjd=1080 mm

Linjal 5 hållare
Höjd=1225 mm

V-265-1

H-275-1
H-274-1

Beskrivning dörrstationer

Dörrskena vågrät med 2-3 hållare

Dörrskena lodrät med 2-5 hållare

V-264-1 V-262-1 V-259-1

Dörrstationerna baseras på samma unika väggfäste som lin-
jalerna och är förmonterade på dörrskenorna.  Dörrskenorna 
hängs enkelt över en dörr och låses fast med en sugpropp 
för att ge en stabil upphängning. För monteringsråd se vår 
hemsida. 

Monteringslinjaler för Sanaqua korgar 
och tillbehör. För lodrät montering på dörr.
Bredd 62,5 mm

Monteringslinjaler för Sanaqua korgar och tillbehör.
För vågrät montering på dörr. 

1 2 3
1. Häng upp dörrskenan 2. Fäst sugpropp 3. Placera produkten på plats
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C-500-1 Delbart sängdraperi Delbart sängdraperi
Förbättrad hygien

Ökad effektivitet
Flexibel avskildhet

1
2
3

1

2
3

Vid föroreningar kan
nederdel enkelt bytas 
med blixtlåsskarven

Övervakningen 
blir enklare med nät och 
patienten blir ej störd

Dubbla draperi ger 
möjlighet att välja hel
eller delvis avskildhet

C-500-1 är en serie avskärmningsdraperier tillverkade av det brandhämmande materialet trevira, 
draperierna är kompletta med upphängningshälla för plastkrok/vagn och på behaglig arbetshöjd för 
personalen finns en längsgående dragkedja för snabb avskiljning av den nedsmutsade underdelen, 
som därmed är tvättbar i 60 grader maskintvätt. 

Genom utförandet med en övre nätdel kan patienten lätt övervakas utan störande öppningar av 
draperiet.

Mellan patienterna ger tygunderdelen avskärmning och vid behov av mer avskärmning kan de övre 
tygöverdelarna dras för helt eller på valda delar, som framgår av bilden på motstående sida.

För att effektivt kunna undvika bakterietillväxt: Kan underdelen bytas ”blixtsnabbt” till en ren underdel 
utan att personal behöver stå på stegar och/eller pallar. 
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C-601-1 Duschdraperi stång vinkel 1200x1200 mm

C-602-1 Duschdraperi med rostfria ringar

C-600-1 Duschdraperi stång rak längd 1600 mm

3

2

1

Snäppfunktion för enkel 
nedtagning av duschdraperiet

Snäppfunktion krok för enkel 
nedtagning av duschdraperiet

Led med snäppfunktion ger  enkel 
nedtagning av duschdraperiet

1

2

3

Duschstång av natureloxerad aluminium dim. 22 mm utrustad med ledbart väggfäste, skruvar och stång-
fäste, samt plastplugg.  Kapas lätt till rätt längd.  Beskrivning och innehåll se C-601-1 nedan.

Duschstång svängd, 90 graders vinkel av natureloxerad aluminium dim. 22 mm utrustad med ledbart 
väggfäste, skruv och stångfäste samt, plastplugg.  

Snäppfäste som enkelt skruvas i vägg.  Stången lossas enkelt när draperiet ska 
bytas. Ett lätt tryck och ändå en stabil fastsättning.

Ledat fäste med snäppfunktion som enkelt skruvas i vägg.  Stången lossas enkelt 
när draperiet ska bytas. Kan sitta kvar vid byte genom att leden böjs ned eller 
snäppas loss ur fästet om så önskas.

Duschstångskroken håller fast duschstången och avlägnas enkelt vid byte.

Duschdraperiet är tillverkat av smidig väv av, 65% polyes-
ter, 35% bomull med ADVANCED Teflon-behandling som 
gör materialet helt vattenavvisande och som inte klibbar 
fast på kroppen.

Alternativt tillverkar vi även draperier av vit polyester, som 
är 100 % silverjoniserat och brandhämmande. 
Försett med blytyngd. 
Tvättbart i 60 grader.

Draperiet finns i 2,0 m standardlängd och 1,20 m bredd 
men kan anpassas efter kundens önskemål.
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Kundspecifika produkter

Vi på Sanaqua Innovation är vad vi heter! Vi brinner för att med innovativa konstruktioner lösa kundens 
problem på ett effektivt sätt. Sedan mer än 30 år har vi utvecklat kundunika produkter inom olika bran-
cher. De flesta produkterna finns fortfarande i produktion och vi får ofta höra hur uppskattade de är. 

Inom hygiensektorn har vi arbetat nära sköterskor med lång erfarenhet, det gör det enklare att ta fram 
produkter som fungerar i verkligheten. Kunden beskriver problemet, vi kommer med ett förslag på lös-
ning, som testas och utvärderas noga tillsammans med slutanvändare innan vi eller våra kunder levere-
rar produkterna seriemässigt. Har du någon idé på en förbättring som du vill ha hjälp med, kontakta oss 
direkt så tar vi ett förutsättningslöst möte och ser vad som är möjligt.

Elektrisk dispenser Sanaqua

Hygienstationer Sanaqua

Elektrisk dispenser framtagen 
för kund.

1

2  
3
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