
Pressalit
Køkken koncept - research og design koncept

Pressalit Care´s køkkenkoncept til institutioner tager udgangspunkt i en 
international brugeranalyse af behovet hos brugere med nedsat mobilitet.
3PART har arbejdet tæt sammen med udviklingsafdelingen og har forestået 
research, brugerobservationer, konceptdesign og produktudvikling frem til 
prototypestadiet.

Over 20 forbedringspunkter i forhold til markedets eksisterende løsninger 
blev implementeret. Mere end halvdelen kunne løses uden at fordyre 
produktet i forhold til konkurrerende løsninger.
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eksisterende køkken og hvilke problemstillinger skal løses? 
På denne måde blev der indhentet væsentlig viden som 
øgede træfsikkerheden for den fremtidige designlinje.

Idégenerering/skitsering: Der blev udarbejdet skitser på 
baggrund af researchfasen samt afholdt arbejdsmøder, hvor 
både Pressalit Care og 3PART deltog. Dette var med til at 
sikre, at udviklingsteamet bevægede sig i den rigtige retning 
og skabe en fælles forståelse for projektet.

Mock-ups: Der blev bygget mock-ups for lettere at kunne 
vurdere, hvilke forslag der skulle arbejdes videre med.

Validering hos interessenter: Inden det endelige koncept 
blev valgt, blev der gennemført validering sammen 
med Pressalit Care. Valideringen fik stor betydning i 
beslutningsprocessen for, hvilket koncept der skulle blive det 
endelige Pressalit Care køkken.

Løsning: Projektet resulterede i et færdigt køkken, som 
Pressalit kunne vise på Rehabmessen. Køkkenet har 
indbyggede funktioner i designet f.eks. greb, åbne-/
lukkefunktion og diverse betjeningsfunktioner. Farvevalget 
er neutralt, og det gør det dermed let at integrere køkkenet 
i forskellige boliger. Køkkenet er udført i et stilrent 
internationalt design, som viderefører elementer fra Pressalit 
Care´s eksisterende produktprogram. Konceptet adskiller sig 
grundlæggende i struktur, betjening og design fra, hvad der 
ellers findes inden for rehabkøkkener. 

Det fleksible design giver funktionalitet, god økonomi og 
tilgodeser aktuelle såvel som fremtidige behov.

“3PART ved, hvad design drejer sig om. De har stor forståelse 
for kundernes ønsker og er gode til at tænke internationalt.”

Erik Boyter, direktør for Pressalit Care

3PART leverede:

• Research 

• Brugerobservationer

• Idégenerering og skitsering

• Mock-ups

• Et endeligt designkoncept

• Fremstilling af prototype

• Dokumentation til fremstilling af komponenter

Opgaven: Pressalit Care havde et ønske om at udvikle 
care-køkkener, der understøtter selskabets vision og mission 
om at være verdens stærkeste Care Brand og kompensere 
maksimalt for fysiske begrænsninger.

Pressalit Care arbejder på projektmarkedet for 
badeværelsesprodukter, og det primære område er ældre- 

og plejeboliger, når det drejer sig som rådgivning og salg 
af badeværelsesprodukter. Det samme område skulle være 
gældende for care-køkkener.
Care-køkkenet skulle kunne monteres i ældre- og 
plejeboliger og være tilpasset flere brugere (fx svagtseende, 
kørestolsbrugere, svagt gående, m.fl.)
Det var desuden et krav, at care-køkkenet havde et Pressalit 
Care look.

Formålet med udviklingsprojektet var, med afsæt i Beta 
System’s eksisterende teknologi, at kunne præsentere et 
samlet køkkenkoncept på Rehabmessen i Pressalit Care form 
og kvalitet.

Research/brugerobservationer: Inden arbejdet med 
udformning af et ny care-køkken begyndte 3PART 
med en undersøgelse af eksisterende løsninger samt 
brugerobservationer. Hvordan navigerer brugeren i et 

Skaber glæde i køkkenet

Optimal brugervenlighed
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