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Med Kwickscreen går det snabbt att skapa avdelade utrymmen på 
avdelningar, i korridorer samt avskärma delar av väntrum. Kan även 

användas för att snabbt avskärma yta vid 
nöd- och akutsituationer.



Kwickscreen har utvecklats för att vara på ett hamoniskt sätt avdela ett rum 

för ökat välbefinnande med olika motiv av t.ex. natur, genom att tillämpa 

”Biophilic Design” [1]. KwickScreen är samtidigt flexibel, funktionell och 

hygienisk. KwickScreen var ursprungligen utformade för att avskärma 

sängplatser på sjukhus.

KwickScreen specialiserar sig på att skapa fullt anpassningsbara och 

utdragbara rumsavdelare. Med produkter från KwickScreen blir utrymmena 

både flexibla och effektiva,  samtidigt som de bidrar till ökat välbefinnande.

Studier på Biophilic Deisgn har visat att post-operativ återhämtningstid går 

8,5% snabbare och att användandet av smärtstillande läkemedel minskar 

med 22% [2]

VARFÖR KWICKSCREEN?
Ökat välbefinnande och snabbare återhämtning
KwickScreen ger genom sin design en kortare sjukhusvistelse. Detta finns belagt i ett flertal studier och 

gäller såväl psykiska och fysiska sjukdomar [3]. Den stora fördelen med KwickScreen är att man får en hel 

bild utan skarvar tack vare den innovativa designen.

Privat och flexibel
KwickScreens ger mer integritet och värdighet för patienterna än vikbara alternativ eller gardiner. Skärmarna 

kan användas för att dela upp rum och avskärma patienterna från varandra. KwickScreens är den flexibla 

lösningen för att maximera och omkonfigurera utrymmet till att vara så användbart som möjligt.

Minskad infektionsrisk
En stor slät yta och endast hjul vid ändarna av skärmen gör rengöringen enkel. Tillverkad av hygieniskt 

anpassat material kan KwickScreens enkelt torkas rent, till skillnad från vikbara produkter eller gardiner.

Anpassningsbar
Att presentera lämpliga bilder eller livfulla stänk av färg kan omvandla utrymmen och aktivt öka fysiskt och 

mentalt välbefinnande för både patienter och personal. Möjlighet att anpassa längden på skärmen efter 

behov istället för att ha många olika lösningar.

Kostnadseffektiv
KwickScreens ger en mer kostnadseffektiv lösning än dyra ombyggnationer. När du behöver mer utrymme 

kan du snabbt anpassa och skapa olika arbetsområden.

ÖVERSIKT
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Hjul med lättmanövrerad fotbroms på basen, 
svängbara i 360°.

Helt anpassningsbar innerpanel, avtorkas lätt och är 
kompatibel med alla på marknadens förekommande 
rengöringsprodukter och desinficeringsmedel. För 
rengöringsinstruktioner, se vår webbplats.

DIMENSIONER OCH SPECIFIKATIONER

Höjd 190cm / 160cm

Vikt 33kg

Bredd utdragen 300cm

Bredd försluten 43cm

Basens bredd 52cm

KWICKSCREEN

PRO 
Mobil, hållbar och helt försluten - Pro är kwickscreens flaggskeppsprodukt. Perfekt för mobil 
integritet och avskärmning av zoner med hög trafik.
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Anodiserat aluminiumhölje med kanaler 
för fastsättning av tillbehör, 
finns i pulverlackerade färgalternativ.

FUNKTIONER

Hjul för full portabilitet och enkel 
rörlighet.

Välj från vår omfattande 
bildkatalog för ett tryck som 

passar dig.

Portabel

Anpassningsbar

Full förlängning på upp till 3 
meter med ett mycket litet 

förvaringsfotavtryck ihopfälld.

3m utdragbar

PRO
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KWICKSCREEN

AIR
Lätt, tunn och flexibel - Air är kwickscreens unika väggfixerings-alternativ för stationär 
integritet utan uppoffringar av flexibilitet.

Väggfästet är litet, smidigt och kräver endast 
en handfull skruvar för att fästas för en 
enkel installation. Med en självstängande 
klickmekanism.

Helt anpassningsbar innerpanel, avtorkas lätt 
och är kompatibel med alla förekommande 
rengöringsprodukter och desinfektionsmedel. För 
rengöringsinstruktioner, se vår webbplats.

Air är självbärande och kräver inga 
bromsar på grund av dess extremt 

lätta ram på endast 13 kg.

DIMENSIONER OCH SPECIFIKATIONER

Höjd 190cm / 160cm

Vikt 13kg

Bredd utdragen 300cm

Bredd försluten 14cm

Basens bredd 31cm
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Minimal design med lättare handtag och bas 
utan aluminiumhölje.

Perfekt för mellanutrymmen 
eller utrymmen som kräver 
snabb & smidig integritet.

180° rörelseområde från 
det fasta väggfästet

Välj från vår omfattande 
bildkatalog för ett tryck 

som passar dig.

Väggfixerad

180° rörelseomfråde

Anpassningsbar

Full förlängning på upp till 3 meter 
med en mycket liten förvaringsyta.

3 m utdragbar

FUNKTIONER
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Två dubbelsidiga innerpaneler är kompatibla med 
alla förekommande rengöringsprodukter och 
desinficeringsmedel. För rengöringsinstruktioner, 
se vår webbplats.

Hjul med lättmanövrerad fotbroms på 
basen, svängbara i 360°.

KWICKSCREEN

DUO
Kwickscreens mest flexibla produkt, Duo, är den ultimata integritetslösningen. Perfekt för 
att skapa hörn och skärma av större ytor.

DIMENSIONER OCH SPECIFIKATIONER

Höjd 190cm / 160cm

Vikt 20kg

Bredd utdragen 600cm

Bredd försluten 30cm

Basens bredd 50cm
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Lätt och öppen design, två skärmar anslutna till en 
central bas med en styv central panel för full integritet.

Full förlängning på upp till 6 meter 
med en mycket liten förvaringsyta 

ihopfälld.

6m utdragbar

FUNKTIONER

Hjul för full portabilitet och 
enkel rörlighet.

Portabel

Hög grad av flexibilitet med 
360° rörelseområde och unik 

L-formad konfiguration.

360° rörelseområde

Välj från vår omfattande 
bildkatalog för ett tryck 

som passar dig.

Anpassningsbar
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Helt anpassningsbar innerpanel, avtorkas lätt 
och är kompatibel med alla förekommande 
rengöringsprodukter och desinfektionsmedel. För 
rengöringsinstruktioner, se vår webbplats.     

Väggfästet är litet, smidigt och kräver endast 
en handfull skruvar för att fästas för en 

enkel installation. Med en självstängande 
klickmekanism.

KWICKSCREEN

KIN
Lätt, simpel och flexibel - Kin är kwickscreens ingångsmodell med unik och smidig 
väggfixeringsmöjlighet. Skapar stationär intergritet snabbt och enkelt. 

DIMENSIONER OCH SPECIFIKATIONER

Höjd 190 cm / 160 cm

Vikt 10 kg

Bredd utdragen 200 cm

Bredd försluten 19 cm

Basens bredd 50 cm

Kin är självbärande och dess 
fot bidrar till en hygienisk och 
lättstädad miljö.
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Minimal design med lättare handtag och 
bas utan aluminiumhölje.

FUNKTIONER

2

Full förlängning på upp till 2 meter 
med en mycket liten förvaringsyta.

2 m utdragbar

180° rörelseområde från 
det fasta väggfästet

180° rörelseomfråde

180°

Perfekt för mellanutrymmen 
eller utrymmen som kräver 
snabb & smidig integritet.

Väggfixerad

Välj från vår omfattande 
bildkatalog för ett tryck 

som passar dig.

Anpassningsbar
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Portabel

Väggfixering

Upp till 3 meter

Upp till 6 meter

L-formad konfiguration

Olika höjdalternativ tillgängliga

Olika färgalternativ tillgängliga

Möjlighet att helt fritt anpassa 
bilderna

Möjlighet att använda egen bild

Utbytbara inre paneler

Infektionskontroll kompatibel

Utdragbar upp till 2 meter

PRO AIR DUO KIN

PRODUKT
JÄMFÖRELSE
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KWICKSCREEN

SHIELD
Kwickscreens shield är vår lösning till social distansiering i till exempel väntrum. En 
transparent skärm som skapar en covid-säker barriär mellan stolar så att två personer kan 
sitta bredvid varandra säkert.   

DIMENSIONER OCH SPECIFIKATIONER

Höjd 140 cm

Vikt 8 kg

Skärmhöjd 87 cm

Skärmbredd 58 cm

Basens bredd 50 cm

Kwickscreen shield är större upptill för att skydda patientens 
huvud från farliga luftburna partiklar. Den är också lätt 
att rengöra och kompatibel med alla förekommande 
rengöringsprodukter och desinfektionsmedel.  

Finns som enkel- eller dubbelskärm
Välj mellan ett utbytart enkel- eller dubbelalternativ som 
passar din stolkonfiguration.
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FUNKTIONER & FÖRDELAR MED SHIELD

TUNN, STAPELBAR RAM
Designad för att enkelt och smidigt kunna staplas ihop med 
andra skärmar för att ge en smidig lagringslösning.

LÄTT ATT RENGÖRA 
Den är lätt och snabb att rengöra med de flesta vanliga 
rengöringslösningar för vård. 

MINIMALA SMUTSFÄLLOR
Kwickscreens Shield har en smidig design utan kanter 
eller sprickor som kan fånga smuts.

BYGGD FÖR ATT HÅLLA
Den pulverlackerade stålramen och polykarbonatsilen är
konsturerade för att klara av en lång tids användning.
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Kwickscreen är dedikerade till 
att förbättra patientupplevelsen 
och leverera produkter som inte 
bara är funktionella utan även 
förbättrar utrymmenas estetik. 
Deras uppdrag är att ersätta 
föråldrade traditionella alternativ 
med moderna, innovativa och 
unika produkter, byggda med 
patenterade bistabil infällbar 
rörteknik. Sjukvården är bara 
början.

Kwickscreens 
varumärkeslöfte är att 
skapa produkter som 

förbättrar användarnas 
välbefinnande, som gör 
det möjligt för utrymmen att 

öka sin flexibilitet, har sina 
rötter i innovativ design, 

och erbjuder ett högt värde 
för sina kunder. 

KWICKSCREENS
VISIONER
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Infektionskontroll

Privata patientlösningar

Utrymmeshantering

Minskar risken för smittspridning av bakterier och 
virus som t.ex Covid-19. Går att rengöra med alla 
förekommande rengöringsprodukter och 
desinfektionsmedel.

Kan effektivt användas för att skapa privata och 
konfigurerbara utrymmen. Perfekta 
användningsområden är väntrum, vårdlokaler, 
korridorer m.m.

KwickScreen är perfekt som rumsavdelare för att 
tillfälligt eller permanent dela upp utrymmen i 
mindre sektioner. 

OM
KWICKSCREEN
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