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We do better
På GATE har vi en lång tradition och erfarenhet av produkt- och konceptutveckling. 
Med ny teknik och passion för design och omvårdnad skapar vi nya lösningar, nya 
förutsättningar och nya möjligheter för både brukare och vårdare. Helt enkelt en 
tryggare och bättre vardag.

På GATE strävar vi alltid efter att ligga i framkant vad gäller design och innovation inom hjälpmedel för 
sjukvården. Gemensamt för våra egenutvecklade produkter är att de alla har det där lilla extra. En detalj, en 
lösning eller ett material som ingen annan har.

”…våra produkter ska vara din bästa investering”

När vi utvecklar nya produkter vill vi skapa produkter med ett egenvärde, i samtida material och design och 
med nyskapande och ibland oväntade lösningar. Vår vision är att våra produkter ska vara din bästa investering.

På GATE arbetar personer med lång erfarenhet från hjälpmedelsbranschen och med en gemensam passion:
att göra skillnad och skapa livskvalitet och nya möjligheter – för såväl chefer, specialister, vårdare och brukare.

Låt oss berätta för dig varför en GATE-produkt är en bra investering.

GATE
GATE grundade 2004 och jobbade till en början mestadels med utveckling och försäljning 

av rollatorer och enklare produkter inom ”home care”. Över tid har GATE utvecklats till att 
jobba med innovation och utveckling av egna gåbord och hygienstolar.

GATE har sitt kontor och lager i småländska Reftele och verkar i en region präglad av en 
tydlig entreprenörsanda och stark innovationskraft. Idag omsätter GATE cirka 40 miljoner 
kronor och har tolv anställda som samtliga strävar att skapa nya möjligheter för en tryggare 
och bättre vardag för såväl brukare och vårdare.
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EASY™

Hygienstol

Fördelen med GATEs hygienstolar är att de mycket
snabbt kan anpassas efter varje individs behov och
varje situations krav. Justera sitthöjden med eldriven
höjning och sänkning, tippa stolen med tilt-funktionen
och skräddarsy den med tillbehören.

Design efter behov
GATEs nya hygienstol har en unik pelarprofil för smidig och
enkel höjdjustering av sitshöjden. EASY™ passar därmed de flesta 
människor oavsett längd och personalen behöver inte lägga tid och 
kraft på att leta efter en passande hygienstol för varje situation. EASY™ 
är en av de första hygienstolarna som godkänts enligt den nya ISO 
17966:2016.

En bättre vardag
EASY™ kompromissar aldrig mellan användarens komfort
och personalens arbetsergonomi. Båda är lika självklara. Med individuellt 
anpassad komfort och funktion blir hygienskötseln en betydligt 
behagligare upplevelse för både patienten och vårdaren. EASY™ är 
tillverkad i ett korrosionsfritt material och elektroniken tål spolande vatten 
med tryck (kapslingsklass X5).

Optimal komfort
I samband med dusch och tvätt blir användaren ofta sittande i stolen 
länge, vilket kan vara mycket påfrestande. EASY™ har därför tagits 
fram för att erbjuda en mycket hög komfort. Sittandes i EASY™ kan 
användaren inta en så normal kroppsställning som möjligt. Hygienstolen 
får snabbt en personlig passform med hjälp av lättmanövrerade 
inställningar och alla modeller är höj- och sänkbara. Tiltbarheten bidrar
dessutom till en bättre tryckavlastning för brukaren.

Sits och rygg är anpassade för ett upprätt sittande som inte stänger 
bäckenet. Den ergonomiska sitsen minimerar trycket mot sittbensknölar, 
senor och blodkärl och den rundade framkanten bidrar till en komfortabel 
benställning.

Unikt för EASY™ är de nya telskoperande pelarna för höj/
sänk. Dess form och funktion bidrar

Vilken modell matchar dina behov?
Det breda modellurvalet gör det möjligt att bygga upp en effektiv ”flotta 
av hygienstolar. Eftersom alla modeller passar de flesta användare 
oavsett längd/vikt kan antalet stolar och stolstyper reduceras för att 
sedan kompletteras upp med enstaka avancerade modeller för krävande 
vårdsituationer.

EASY™ finns i 3 varianter - SoftBack med traditionellt ryggband/nackstöd 
(SoftBack Komfort), SoftBack med PUR band /nackstöd (SoftBack Flexi) 
eller med en högre, stoppad, vattenavvisande rygg med
inbyggt nackstöd (HighBack).

De olika varianterna finns i 2 olika höjdkonfigurationer/sitshöjd - STD (53-
91cm), LOW (50cm-81cm) samt 2 olika hjultyper - enkelhjul (125mm)/Std 
eller dubbelhjul (100mm)/Tillbehör. LOW kan enbart fås med dubbelhjul 
(100mm).

AmfiBi XL är framtagen för större och tyngre patienter.

HYGIENSTOL
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EASY SoftBack

Personlig passform 
EASY har nackstöd som kan ställas in 
i höjd-, djupoch sidled för skönt stöd 
och personlig passform.

EASY SoftBack Flexi

Ryggband/Flexi 
Vår nya rygg /Flexi består av 3 
separata band i PUR som tack vare 
sin design anpassar sig individuellt 
efter brukarens rygg. Banden är fast 
monterade och enkla att rengöra/
torka av.

Låsningsbara armstöd 
Armstöden är upp- och
nedfällbara samt låsbara i
nedersta läge. Detta som en 
säkerhet då stolen tiltas.

Tilt-funktion 
EASY kan tiltas från ca 5 grader framåt
till 30 grader bakåt. Det innebär att den är
smidig både vid i- och urstigning såväl 
som vid hygientvätt. Tiltningen skapar 
också en bättre arbetsmiljö med lägre 
belastning för personalen.

Smidig reglering 
Eljusteringen upp
och ner samt tiltning
sköts med en
trådbunden kontroll
och har hög 
IPklassning
(IP65).

Pelare 
De teleskoperande pelarna i aluminium
har en öppen design som gör att vatten/
smuts enkelt rinner igenom.

Låsbara hjul 
Alla hjul förutom det riktningspärrade
är låsbara. Bild visar dubbelhjul
(tillbehör).

Hjul med riktningsspärr 
Höger framhjul har en
riktningsspärr för enklare
manövrering av stol. Bild
visar dubbelhjul (tillbehör).

Justerbar sitthöjd 
Med en sitthöjd från 53 
cm ända upp till 93 cm 
som justeras steglöst och 
passar de allra flesta
patienter och ger 
personalen minimal 
arbetsbelastning.

Svängbara och avtagbara 
Fotstöden är svängbara och 
avtagbara och som standard 
finns det även hälband som 
förhindrar att patientens fot 
halkar av fotstöden vid tiltning.

Plast eller metall 
Till EASY finns gejder och 
plastbäcken som tillbehör. 
Observera att gejder finns i 
olika utföranden för att passa
plast- eller metallbäcken.
Se tillbehör.

Integrerad sits med öppning bakåt 
(Tillbehör) 
Sitsen har en ergonomisk
design och elastisk konstruktion
för bästa möjliga komfort för 
brukaren medan öppningen bakåt 
ger ett naturligare och mer hygieniskt 
arbetssätt för vårdaren.
Leveransutförande standard är 
plastsits/grön.

Ställbart ryggband 
Det mjuka och bekväma ryggbandet 
motverkar tryck på hudnära bendelar. 
Bandet justeras enkelt för optimalt
stöd och sittdjup. Går att tvätta i 
maskin.

Art. Nr. Produkt Bredd, yttermått Maxbrukarvikt Sitthöjd Bredd, mellan armstöd Sittdjup

56-270 EASY SoftBack Komfort 65cm 150kg 53-93cm 49cm 45cm

56-270/LOW EASY SoftBack Komfort Low 65cm 150kg 50-81cm 49cm 45cm

56-272 EASY SoftBack Flexi 65cm 150kg 53-93cm 49cm 45cm

Tekniska Specifikationer

EASYTM är en ny väldesignad hygienstol med en hel del avancerade funktioner.
Hygienstolen är designad med teleskoperande pelare - för att skapa så mycket plats 
och flexibilitet som möjligt för personalen. Stolen är anpassad för användning i dusch- 
och toalettmiljö både på institution och i hemmet.
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EASY HighBack EASY med hög rygg (HB) är en vidareutveckling av det traditionella konceptet med 
ryggband/nackstöd som funnits sedan tidigare. Denna hygienstol är utrustad med en 
hög, stoppad/vattenavvisande rygg med tillhörande nackstöd (finns i två varianter). 
Den höga ryggen ger ett mjukt men fast stöd och den nedre delen är utrustad med ett 
fjädrande svankstöd för ytterligare komfort. EASY HB är designad med teleskoperande 
pelare för att skapa så mycket utrymme och /flexibilitet som möjligt för personalen när 
de utför sitt arbete. EASY kan fås med vår nya, mjuka Komfortsits - med öppning bakåt 
för ett mer naturligt/hygieniskt arbetssätt.

Integrerat nackstöd 
Det integrererade nackstödet går att justera i 
höjd och finns i två olika storlekar, M och L.

Smidig reglering 
Eljusteringen upp
och ner samt tiltning
sköts med en
trådbunden kontroll
och har hög 
IPklassning
(IP65).

Låsningsbara armstöd 
Armstöden är upp- och 
nedfällbara samt låsbara i 
nedersta läge. Detta som en 
säkerhet då stolen tiltas.

Fjädrande svankstöd 
Den nedre delan av ryggen 
har ett fjädrande svankstöd för 
ytterligare komfort och individuell 
anpassning.

Integrerad sits med öppning bakåt (Tillbehör) 
Sitsen har en ergonomisk design och elastisk
konstruktion för bästa möjliga komfort för 
brukaren medan öppningen bakåt ger ett 
naturligare och mer hygieniskt arbetssätt för 
vårdaren. Leveransutförande standard är 
plastsits/grön.

Låsbara hjul 
Alla hjul förutom det
riktningspärrade är låsbara.

Hjul med riktningsspärr 
Höger framhjul har en
riktningsspärr för enklare
manövrering av stol.

Svängbara och avtagbara 
Fotstöden är svängbara och
avtagbara och som standard
finns det även hälband som 
förhindrar att patientens
fot halkar av fotstöden
vid tiltning.

Pelare 
De teleskoperande pelarna
i aluminium har en öppen
design som gör att vatten/
smuts enkelt rinner igenom.

Tilt-funktion 
EASY kan tiltas från ca 5 grader framåt till 30 
grader bakåt. Det innebär att den är smidig 
både vid i- och urstigning såväl som vid 
hygientvätt. Tiltningen skapar också en bättre 
arbetsmiljö med lägre belastning för personalen.

Hög stoppad rygg 
Den höga ryggen ger ett mjukt men fast 
stöd. Den är lätt att rengöra och går att 
bytas ut när så önskas.

Art. Nr. Produkt Bredd, yttermått Maxbrukarvikt Sitthöjd Bredd, mellan armstöd Sittdjup

56-271 EASY HB 65cm 150kg 53-93cm 49cm 45cm

56-271/LOW EASY HB Low 68cm 150kg 50-81cm 49cm 45cm

Tekniska Specifikationer

Nedan visas exempel på möjliga artikelkombinationer.
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Amfibi XL Amfibi XL är framtagen för större och tyngre patienter och har därför extra plats och styrka samt 
elmanövrerad höjning och sänkning. Den maximala brukarvikten ligger på hela 250 kg.

Tåligt material
Tillverkad i korrosionsfritt 
material.

Smidig reglering
Eljusteringen upp 
och ner sköts med 
en trådbunden 
kontroll och har hög 
säkerhetsklassning IP-
klassning (IP66).

Ställbart ryggband
Det mjuka och bekväma 
ryggbandet motverkar 
tryck på hundära 
bendelar. Bandet justeras 
enkelt för optimalt stöd 
och sittdjup. Går att 
tvätta i maskin.

Riktningsspäarrat hjul/ 
Låsbara hjul
För en mer säker 
körning av stolen så 
är ett av hjulen (höger 
bak) utrusmad med 
riktningsspärr. Övriga hjul 
är låsbara.

Eldriven höjdjustering
Amfibi XL har en unik 
pelarprofil för smidig och 
enkel höjdjustering av 
sitthöjden, Stolen kan höjas 
upp till 81cm från det lägsta 
läget och på så sätt skapa 
en minimal arbetsbelastning 
för personalen.

Svängbara och avtagbara
Fotstöden är avtagbara, svängbara 
och uppfällbara.

Lätt att rengöra
Sitsen är lätt att ta av 
och rengöra och den 
rundade framkanten 
bidrar till en komfortabel 
benställning.

Integrerad mjuk sits
Amfibi XLs sits och rygg 
är anpassade för ett 
upprätt sittande som 
inte stänger bäckenet. 
Den ergonomiskt mjuka 
sitsen (PU) är standard 
och integrated i stolen. 
Den minimerar trycket 
mot sittbensknölar, 
senor och blodkärl 
och är utformad för att 
passa både kvinnor och 
män.

Låsningsbara armstöd
Amfibi XL har armstöd 
som är upp och 
nedfällbara samt 
låsningsbara vilket gör 
det enklare för patienten 
att själv assistera vid 
överflyttning.

Lamplig for bariatriska anvandare
Den maximala brukarvikten för Amfibi XL ligger 
på 250kg och sittdjupet är större än standard. 
Hygienstolen är också breddad till 64cm mellan 
armstöden för att ge extra mycket utrymme och 
god stabilitet.

Art. Nr. Produkt Bredd, Yttermått Maxbrukarvikt Sitthöjd Bredd, Mellan Armstöd Sittdjup

56-204 Amfibi XL 79cm 250kg 55-81cm 67cm 49cm

Tekniska Specifikationer
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Tillbehör
Ställbart komfortryggband
Tillverkat i ett hygieniskt 
material - känns mjukt och 
komfortabelt. Rengörs enkelt 
och blir aldrig vått.

Breddningssats
Breddar armstöden
med 5 cm/par dvs 2,5cm 
per sida. För patienter 
som kräver extra stort 
utrymme.

Midjebälte/Lårbälte

Gejder
För montering av 
uppsamlingskärl. Passar 
även till standardbäcken 
(metall).

Uppsamlingskärl med lock
Stort handtag för smidig 
hantering.

Fotstöd till vinkelställbara 
benstöd
Används i kombination med 
amputations- eller vadstöd.

Amputationsstöd/vadstöd
Kan justeras i längd och vinkel.

Sidostöd
För bekvämt sittande. Ger 
mjukt stöd åt mindre personer.

Barriär
För tryggare sittande. Förhindrar 
att patienten glider ur stolen.

Hjul med broms
125mm

Riktningsspärrat hjul
125mm

HYGIENSTOL
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Amputationsstöd/Easy
+ Fotstöd till Amputa-
tionsstöd/Easy

Hälband

Midjebälte/Lårbälte

Sits, plast/grön med
hygienurtag, 56-233

Armstödslåsning

Gejder - för plast eller
metallbäcken

Plugg för mjuksits - ger 
tillsammans med 56-206 
en duschsits

Sits, mjuk PU, Svart,
hygienuttag

Barriär

Hjul med broms/rikt-
ningsspärr 100mm eller 
125mm

Sidostöd

Sits, mjuk svart hel

Breddningssats (+5cm)

Vadband extra stöd åt
underben

Stänkskydd

Sits, komfort med 
öppning bakåt

Ryggband Flexi

Komfortryggband

Uppsamlingskärl med 
lock/nyckelhål

Sits, dusch

Benämning Art# EASY SB EASY HB Amfibi XL

Amputationstöd Höger, XL 56-228-R x

Amputationstöd Vänster, XL 56-228-L x

Amputationsstöd/Vadstöd Höger, EASY 56-259-R x x

Amputationsstöd/Vadstöd Vänster EASY 56-259-L x x

Armstödslåsning 57-288-2 x x

Barriär EASY 56-212-EASY x x

Barriär XL 56-212-XL x

Breddningssats (+5cm) EASY SB 56-221-EASYSB x

Breddningssats (+5cm) EASY HB 56-221-EASYHB x

Fotstöd till Amp/Vadstöd EASY (vänster/höger) 56-260-L/56-260-R x x

Fotstöd EASY, vänster/höger 56-261-L/-R x x

Fotstöd till vinkelställbara benstöd 56-257-L/-R x

Gejder - för plast eller metallbäcken 56-218 x x x

Hjul med totalbroms 125mm 56-361 x x

Hjul med riktningsspärr 125mm 56-359 x x

Hjul/dubbel med totalbroms 100mm 56-238 x x

Hjul/dubbel med riktningsspärr 100mm 56-239 x x

Hälband Amfibi 56-220 x

Hälband EASY™ 56-220-EASY x x

Midjebälte/Lårbälte 56-217 x x x

Plugg för mjuksits - ger tillsammans med 56-206 en duschsits 56-232 x x

Ryggband, komfort EASYTM SB 56-258-EASY x

Ryggband, komfort AmfiBi XL 56-258-XL x

Ryggband, Flexi 56-262 x

Sidostöd 56-216 x x x

Sits, dusch, plast/grön 56-205 x x

Sits, komfort med öppning bakåt, PU, grön 56-234 x x

Sits, mjuk till plastsits med hygienurtag, PU, Svart 56-206 x x

Sits, mjuk, hel till plastsits/komfortsits 56-236 x x

Sits, plast/grön med hygienurtag 56-233 x x

Stänkskydd 56-213 x x x

Uppsamlingskärl med lock/nyckelhål 56-209 x x x

Vadband extra stöd åt underben 56-225 x x x

Vadstöd Höger, XL 56-227-L x

Vadstöd Vänster, XL 56-227-R x
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