
Det ledende alternativet 
for optimal hygiene og 
pasientintegritet
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Vi satte standarden i 1990.  
Siden da har vi levert 100 000 
skjermer verden over. 
Silentia tilbyr en komplett løsning på helsevesenets avskjermingsbehov.  
Ettersom de ulike skjermene er kompatible med hverandre og samtlige har 
funksjonen EasyClick, kan du enkelt flytte en sammenfellbar skjerm fra veggen  
til en vogn – eller kombinere en fast og en sammenfellbar skjerm for å dra 
maksimal nytte av systemets muligheter.

EasyClean™ – for optimal hygiene
Skjermens glatte overflater tåler de desinfeksjonsmidlene som brukes i helse
vesenet. De innkapslede hjulene kan enkelt trekkes ut og vaskes i oppvaskmaskin. 
Produktene oppfyller strenge hygienekrav og alle overflater er lett tilgjengelige 
for rengjøring – det er EasyClean.

Foldes enkelt sammen med én hånd – EasyReturn™
Patenterte hengsler med innebygd minne gjør at skjermen alltid går tilbake  
til utgangsposisjonen. Den enkle håndteringen minsker samtidig risikoen for 
smitteoverføring siden bare det ergonomisk utformede håndtaket brukes  
som kontaktflate.

Fast montert eller mobil – med EasyClick™ velger du selv
Ommøbler med ett klikk. En veggmontert skjerm kan også festes på vogn for 
mobil bruk eller på andre enheter i systemet. Mulighetene er mange, noe som 
gjør dette til et komplett system – lett å bruke på alle avdelinger.

• Produktene finnes i flere lengder og høyder og 
inngår i et system som kan forandres i takt med 
behovene.

• Lettvektskonstruksjon for optimal brukervenn-
lighet, stabilitet og sikkerhet (<5 kg/m2). 

• Produseres av gjenvinnbart materiale. 

• Skjermene er produsert av høytrykkslaminat 
eller polykarbonat som tåler de desinfeksjons-
midlene som brukes i sykepleien.
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STANDARDUTFØRELSE 
– MONTERES DIREKTE 
PÅ VEGG
Veggfestet muliggjør  
enkel montering. Monte
res med EasyClick.

VEGGMONTERING MED DISTANSESTYKKE
Anvendes når skjermen må festes et stykke fra 
veggen, for eksempel for å gi plass til et kon
trollpanel. Monteres med EasyClick.

STOLPE FOR GULVMONTERING
Forankres i gulvet. Brukes i situa
sjoner der skjermen skal være fritt
stående i rommet. Monteres med 
EasyClick.

MONTERING PÅ INTENSIVSKINNE
En klave brukes når skjermen festes på intensiv
skinne slik at skjermen kan flyttes sideveis. Hvis 
skjermen er lengre enn 2,25 m, brukes det to in
tensivskinner. Monteres med EasyClick.

Foldeskjermer
Enkelhet er et av grunnprinsippene 
i vår produktutvikling. Det skal 
være lett å avskjerme i forbindelse 
med pleie eller når en pasient bare 
vil være for seg selv. Det skal også 
være lett å variere, flytte rundt og 
bygge ut systemet – derfor er alle 
komponenter utformet slik at de 
passer sammen med hverandre.

SKJERMVOGN
Tilbehør som gjør  
foldeskjermen  
mobil. Monteres  
med EasyClick.

1,45 m, 
1,65 m  
eller  
1,85 m

25 cm

Hjulbasen tar mini
malt med plass.

Foldeskjermene har en praktisk 
bredde på 25 cm, noe som spa
rer veggflate uten at man firer 
på avskjermingsmulighetene.

12,5 cm

59 cm38 cm

25 cm
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Mobile foldeskjermer
MONTERT PÅ VOGN
En foldeskjerm montert på vogn gir en mobil avskjermingsløsning som 
kan gjøre praktisk nytte hvor som helst der behovene oppstår. Vognen 
passer til foldeskjermer i lengder fra 5 til 15 seksjoner. Høyde: 1,45 m, 
1,65 m og 1,85 m. Takket være den patenterte designen tar vognen  
minimalt med gulvplass samtidig som den gir maksimal stabilitet.

12,5 cm

59 cm38 cm 25 cm
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Mobile gavlskjermer

SILENTIA GAVLSKJERM 2,0 M
Den nye gavlskjermen kan med fordel brukes når man ønsker en 
lengre avskjerming. Bredde utfelt: 2,0 m. Høyde: 1,55 m og 1,85 m.

SILENTIA GAVLSKJERM 1,5 M
En effektiv innsynsbeskyttelse ved sengegavlen – eller ved 
omkledning. Bredde utfelt: 1,5 m. Høyde: 1,55 m og 1,85 m. 
Den patenterte designen tar minimalt med gulvplass samtidig 
som den gir maksimal stabilitet.

2,25 m
1,5 m

38 cm
59 cm

1,5 m12,5 cm

2,25 m
2 m

2,0 m

38 cm
59 cm

12,5 cm
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Våre faste skjermer er utviklet for anvendelser der man ønsker en mer permanent avskjerming. Samtidig gir 
systemet flere variasjonsmuligheter. En fast skjerm mellom sengene kan f.eks. kombineres med en uttrekkbar 
foldeskjerm ved fotenden. Faste skjermer kan også brukes for å skape omkledningsavlukker og andre typer rom 
i rommet, uten kostbare inngrep i veggene.

FARGET SKJERM, FAST DAYLIGHT TOP, FAST

DAYLIGHT TOP DUO, FASTDAYLIGHT, FAST DAYLIGHT DUO, FAST

Faste skjermer

STANDARDSTØRRELSER

 1,3 m  1,45 m  6,2 kg 6150     6150-DT  6150-D 
 1,3 m  1,65 m 7,2 kg 6250     6250-DT Ikke tilgjengelig 6250-D Ikke tilgjengelig

 1,3 m  1,85 m 8,3 kg 6350     6350-DT  6350-D 

 2,4 m  1,45 m  11,4 kg 6155        6155-DT 6155-DTD 6155-D   6155-DD
 2,4 m  1,65 m  13,3 kg 6255       6255-DT 6255-DTD 6255-D   6255-DD
 2,4 m  1,85 m  15,3 kg 6355       6355-DT 6355-DTD 6355-D   6355-DD

LENGDE HØYDE ART. NR. 
FARGET

ART. NR. 
DAYLIGHT 

TOP

ART. NR. 
DAYLIGHT  
TOP DUO

ART. NR. 
DAYLIGHT  

DUO

ART. NR. 
DAYLIGHTVEKT
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SILENTIA GULVMONTASJE
En gulvstolpe i basisutførelse (A) brukes for å montere den faste skjermen 
med EasyClick. Hvis du vil at stolpen skal utgjøre festepunkt for ytterligere 
faste eller sammenfellbare skjermer, finnes den i flere utførelser (B–D) med 
opptil fire innfestingspunkter.
 Stolpen forankres vanligvis i gulvet for best mulig stabilitet – dette er 
spesielt viktig hvis den skal bære ytterligere minst en skjerm  I tilfeller der 
stolpen bare skal støtte én veggfestet skjerm, kan den imidlertid stå løst 
på gulvet.

Gulvstolpens innfestingsmuligheter – sett ovenfra.

Stolpen og stolpefotens dekklokk har en tiltalende design  
og glatte overflater som er lette å rengjøre

STANDARDSTØRRELSER PÅ GULVSTOLPER

SKJERMFORLENGELSE
Flytter foldeskjermens festepunkt ut fra veggen, 
enten for å gi plass til sengebordet eller for å 
forlenge en foldeskjerm. Finnes i fire lengder  
og tre høyder.

Ved hjelp av gulvstolper kan du 
enkelt skape en servicekorridor 

bak sengenes hodeender.

1,45 m 3,3 kg 6561-A     6561-B    6561-C    6561-D

1,65 m 3,5 kg 6562-A     6562-B    6562-C    6562-D 

1,85 m 3,8 kg 6563-A     6563-B    6563-C    6563-D

1,45 m 6162     6163 6164 6165

1,65 m 6262     6263 6264 6265

1,85 m 6362     6363 6364 6365

ART. NR. ART. NR. ART. NR. ART. NR. HØYDE VEKT

ART. NR. 
LENGDE 0,5 M

ART. NR. 
LENGDE 0,75 M

ART. NR. 
LENGDE 1,0 M

ART. NR. 
LENGDE 1,2 M

HØYDE



A

B

5

7

9

11

13

15

8

Silentia foldeskjermer

FARGET SKJERMER

DAYLIGHT DUO
De frostede seksjonene ligger parvis. 

DAYLIGHT

DAYLIGHT TOP
Den frostede overdelen er 0,3–0,4 m høy 
avhengig av hvilken skjermhøyde du velger.

VELG RETT INNFESTING ETTER  
AVSKJERMINGSBEHOV
(A) Foldeskjermens innfesting sitter van
ligvis på venstre side, noe som inne
bærer at den foldes sammen til høyre for 
veggfestet. (B) For at skjermen ikke skal 
ta unødig mye plass, f.eks. ved en dør
stolpe, kan den også bestilles med speil
vendt innfesting.

Tabellen viser våre standardstørrelser med 0,5 m lengdeintervall. Skjermen kan også fås i intervaller på 0,25 m hvis 
totallengden ligger mellom 0,75 m og 3,75 m. Samtlige standardhøyder – 1,45 m, 1,65 m og 1,85 m – kan senkes med 
0,1 m ved tilpasning av hjulbena. Hjulbenas høyde bestemmer du når du bestiller. OBS! De lengste skjermene (12–15 
seksjoner) er beregnet på Lformede avskjerminger rundt sengegavler.

STANDARDSTØRRELSER

 6105 6105-DT 6105-DD 6105-D 1,25 m 1,45 m 8,0 kg 0,25 m 0,10 m
 6205 6205-DT 6205-DD 6205-D 1,25 m 1,65 m 9,5 kg 0,25 m 0,10 m 
 6305 6305-DT 6305-DD 6305-D 1,25 m 1,85 m 11,5 kg 0,25 m 0,10 m

 6107 6107-DT 6107-DD 6107-D   1,75 m 1,45 m 12,0 kg 0,25 m 0,14 m
 6207 6207-DT 6207-DD 6207-D 1,75 m 1,65 m 14,0 kg 0,25 m 0,14 m 
 6307 6307-DT 6307-DD 6307-D 1,75 m 1,85 m 16,0 kg 0,25 m 0,14 m

 6109 6109-DT 6109-DD 6109-D 2,25 m 1,45 m 15,5 kg 0,25 m 0,18 m
 6209 6209-DT 6209-DD 6209-D 2,25 m 1,65 m 18,0 kg 0,25 m 0,18 m 
 6309 6309-DT 6309-DD 6309-D 2,25 m 1,85 m 20,5 kg 0,25 m 0,18 m

 6111 6111-DT 6111-DD 6111-D 2,75 m 1,45 m 18,5 kg 0,25 m 0,22 m
 6211 6211-DT 6211-DD 6211-D 2,75 m 1,65 m 21,5 kg 0,25 m 0,22 m 
 6311 6311-DT 6311-DD 6311-D 2,75 m 1,85 m 24,5 kg 0,25 m 0,22 m

 6113 6113-DT 6113-DD  3,25 m 1,45 m 22,0 kg 0,25 m 0,26 m
 6213 6213-DT 6213-DD 3,25 m 1,65 m 25,5 kg 0,25 m 0,26 m 
 6313 6313-DT 6313-DD 3,25 m 1,85 m 29,0 kg 0,25 m 0,26 m

 6115 6115-DT 6115-DD 3,75 m 1,45 m 25,5 kg 0,25 m 0,30 m
 6215 6215-DT 6215-DD 3,75 m 1,65 m 29,5 kg 0,25 m 0,30 m 
 6315 6315-DT 6315-DD 3,75 m 1,85 m 33,5 kg 0,25 m 0,30 m

Ikke tilgjengelig

Ikke tilgjengelig

ANTALL 
SEKSJONER LENGDE HØYDE

MÅL SAMMENFELTART. NR. 
FARGET

ART. NR. 
DAYLIGHT TOP

ART. NR. 
DAYLIGHT DUO

ART. NR. 
DAYLIGHT BREDDE DYBDE

VEKT
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38 cm 59 cm

SILENTIA SKJERMVOGN
Art. nr. 6514, høyde 1,45 m
Art. nr. 6518, høyde 1,65 m
Art. nr. 6520, høyde 1,85m

Tilbehør til foldeskjermer i  
opptil 15 seksjoners lengde. 
Monteres med EasyClick.  
OBS! De lengste skjermene 
(12–15 seksjoner) er beregnet 
på Lformede avskjerminger 
rundt sengegavler.

SILENTIA GAVLSKJERM 2,0 M
Art. nr. 6525, høyde 1,55 m
Art. nr. 6526, høyde 1,85 m

Bredde utfelt 2,0 m, bredde sammenfelt 0,55 m.
En effektiv innsynsbeskyttelse ved sengegavlen, i 
korridorer eller ved omkledning. Hjulene låses 
når skjermen er utfelt. Den minimale hjulbasen 
sparer verdifull gulvplass og den lave høyden 
minsker risikoen for å snuble.

SILENTIA GAVLSKJERM 1,5 M
Art. nr. 6522, høyde 1,55 m
Art. nr. 6523, høyde 1,85 m 

Bredde utfelt 1,5 m, bredde sammenfelt 0,55 m. 
Skjermen er beregnet på situasjoner der det behøves 
en frittstående skjerm, for eksempel ved omkledning 
eller ved sengegavler. Den minimale hjulbasen spa
rer verdifull gulvplass og den lave høyden minsker 
risikoen for å snuble.

Farger og mønstre

12,5 cm

59 cm38 cm
38 cm

59 cm

12,5 cm

12,5 cm

OCEAN FOREST SAVANNAHHVIT TROPICAL

LIME MANDARINDAYLIGHT StoryPanels  * ArtPanels *

BJØRK

* For mer informasjon, se separat brosjyre eller besøk nettstedet vårt. 

PhotoPanels *
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GULVSTOLPE
Art. nr. 6561A, høyde 1,45 m
Art. nr. 6562A, høyde 1,65 m
Art. nr. 6563A, høyde 1,85 m

Gulvstolpen kan fungere både 
som støtte for en veggfestet 
skjerm og som festepunkt for 
foldeskjermer. Stolpen skrus 
fast i gulvet. Ytterligere varian
ter finnes på side 7.

VEGGFESTE MED GULVSTØTTE
Art. nr. 6537, høyde 1,45 m
Art. nr. 6545, høyde 1,65 m
Art. nr. 6538, høyde 1,85 m

Et veggfeste gir støtte mot gulvet 
ved montering med klave.

Klaver og distansestykker

Veggfester og gulvstolpe

VEGGFESTE MED GULV-
STØTTE OG FORLENGEL-
SE OPPOVER
Art. nr. 6541, høyde 1,45 m
Art. nr. 6546, høyde 1,65 m
Art. nr. 6542 høyde 1,85 m

Veggfestet brukes med kla
ve når det sitter en intensiv
skinne over skjermen. 

DISTANSESTYKKE 20 MM
Art. nr. 6506

Brukes for å flytte skjermen ut 
fra veggen, for eksempel for å 
komme utenfor en list. Leve
res parvis.

STANDARDKLAVE  
FOR INTENSIV SKINNE
Art. nr. 6502

For innfesting på intensiv
skinne. En fleksibel løsning som 
gjør at skjermen kan flyttes  
sideveis langs veggskinnen.  
Avstandsmål mellom intensiv
skinne og skjerm: 40 mm.

DISTANSESTYKKE  
100 OG 200 MM
Art. nr. 6507, 100 mm
Art. nr. 6508, 200 mm 

Brukes til å flytte skjermen ut  
fra veggen. Leveres parvis.

JUSTERBART  
DISTANSESTYKKE 
Art. nr. 6509, 200–350 mm 
Art. nr. 6510, 300–500 mm 

Brukes til å flytte skjermen 
langt ut fra veggen. Leveres 
stykkvis.

STØTTEKLAVE 
Art. nr. 6524

Brukes sammen med stan
dardklave 6502 i posisjoner 
der det er montert to intensiv
skinner på veggen.

KLAVE MED  
DISTANSESTYKKE
Art. nr. 6535

En god løsning når man ønsker 
et mellomrom mellom skjerm 
og intensiv skinne, for eksempel 
på dialyseavdelinger der man 
trenger å komme til panelene. 
Avstandsmål mellom intensiv
skinne og skjerm: 150 mm.

JUSTERBAR KLAVE
Art. nr. 6516

Tar opp ulike avstander mellom 
øvre og nedre intensiv skinne. 
Klaven er justerbar mellom 0 og 
150 mm. Brukes sammen med 
standardklave eller klave med 
distansestykke.

VEGGFESTE
Art. nr. 6539, høyde 1,45 m
Art. nr. 6544, høyde 1,65 m
Art. nr. 6540, høyde 1,85 m

For praktisk montering di
rekte på veggen. Et vegg
feste følger vanligvis med 
sammen med skjermen. 
Ekstra veggfeste bestilles 
separat.
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Viktige mål

STØTTEKLAVE (ØVERST)
Art. nr. 6524

STANDARDKLAVE (UNDER)
Art. nr. 6502

Denne kombinasjonen velges når  
to vertikale skinner løper parallelt.  
Se målangivelser til bilde 1.

KLAVE MED DISTANSESTYKKE
(BÅDE OVER OG UNDER)
Art. nr. 6535

Denne kombinasjon brukes når det kreves et 
distansestykke mellom skinnen og skjermen 
for å romme kabler og annet viktig utstyr.  
Se målangivelser til bilde 1.

STANDARDKLAVE (ØVERST)
Art. nr. 6502

JUSTERBAR KLAVE (UNDER)
Art. nr. 6516

Denne kombinasjon velges når to intensiv
skinner er plassert med ulik avstand fra veg
gen. Se målangivelser til bilde 2 og 3.

Foldeskjermene kan monteres direkte på veggen med distansestykker eller klaver på horisontale skinner. De uli
ke monteringsmåtene avhenger av hvilken type rom det er. Illustrasjonene nedenfor viser anbefalte høyder for 
skinnene, men andre mål fungerer også. Kontakt din forhandler for den beste løsningen.

MONTERING RUNDT STRØM-
FORSYNINGSPANEL MED 
VEGGDISTANSER

MONTERING FORAN RADIA-
TOR MED VEGGDISTANSER

Les mer om montering og tilbehør på nettstedet vårt.

Når du skal montere en foldeskjerm foran en radiator eller en stikk
kontakt, er det viktig at du ved bestillingen angir mål som vist i 
illustrasjonene til venstre.

A.  ������������������������������������������������������������

B.  ������������������������������������������������������������

C.  ������������������������������������������������������������
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EN ISO 9001:2015 EN ISO 14001:2015

MADE IN SWEDEN
Våre produkter er opphavsrettsbeskyttede på ulike måter, blant annet gjennom mønsterbeskyttelse, patent pending og patent.

Vi forbeholder oss retten til endringer. For ytterligere informasjon – besøk gjerne vår hjemmeside. h
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Avalon Medicals AS  •  Biskop Jens Nilssønsgate 5A, 0659 Oslo  •  Tlf. 23 03 63 70 
info@avalonmedical.no  •  www.avalonmedical.no

Silentia AB • Box 108, SE311 22 Falkenberg, Sverige • Tlf. +46 (0)346485 80  
Fax +46 (0)346485 89 • info@silentia.se • www.silentia.eu


