HMN A/S

Bad- og toiletstole - konceptdesign
Med den nye produktserie inden for bade- og toiletstole, Nielsen Line, udmærker
HMN sig inden for kvalitet, sikkerhed og funktionalitet. Da produkterne er
modulopbyggede, kan de tilpasses den enkelte brugers behov. 3PART designede
endvidere Multi-Tip, som er en bade- og toiletstol med elektrisk højdejustering,
tip-fuktion og justerbar ryg, som både forbedrer arbejdsmiljøet for hjælperen og
giver større værdighed og tryghed for brugeren.
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3PART A/S let’s innovate Vi skaber værdi hos virksomheder ved at udvikle innovative produkter og servicekoncepter, der tager udgangspunkt i kundernes behov

Nielsen Line
Funktionelt og sikkert design, der øger brugernes selvhjulpenhed

3PART leverede:
•
Brugerobservationer
•
Skitsering og idékatalog
•
Udvikling og validering af designkoncept
•
Modning af endeligt produkt til produktion i Kina
Opgaven: HMN er en dansk virksomhed, der udvikler og
producerer hjælpemidler til ældre og handicappede, med
speciale indenfor bade- og toiletmøbler.
HMN har fokus på brugervenlighed, kvalitet og
rengøringsvenlighed, når der udvikles nye produkter.

HMN havde et ønske om at få udviklet en ny serie af badeog toiletstole til ældre, og henvendte sig derfor til 3PART.
Proces: Med udgangspunkt i HMN’s ønsker, samt deres
generelle fokus på brugervenlighed, udarbejdede 3PART en
række designforslag til en ny serie af bade- og toiletstole.
HMN udvalgte herefter de designvarianter, som de havde
præference for, hvorefter disse blev valideret og raffineret
til den endelige produktserie. Projektet afsluttedes med
produktionsmodning af badestolen så denne stod klar til
HMN’s kinesiske fabrik
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Løsning: I udviklingen af produkterne har der været lagt
vægt på rengøringsvenlighed, sikkerhed samt funktionalitet,
hvilket er med til at understøtte bevægelsesfriheden og den
ældres selvhjulpenhed i mange situationer.
Resultat: Processen resulterede i produktserien Nielsen Line,
der består af diskrete og neutrale bade- og toiletstole, der
kan bruges i mange sammenhænge, og som produceres til
konkurrencedygtige priser.

Udover Nielsen Line har 3PART udviklet M2 Multi-Tip, som
er en bade- og toiletstol med elektrisk højdejustering, tipfunktion samt en justerbar ryg.
Stolen kan bære op til 150 kg i alle positioner og forbedrer
både arbejdsmiljøet for hjælperen og giver større værdighed
og tryghed for bugeren.

Serien er modulopbygget, således at produkterne kan
tilpasses den enkelte brugers behov.
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