
Nya Västia Smart® 
förenklar din vardag
Sedan 1993 har Västia Care skapat förutsättningar för en trygg och fri  
vardag för människor med särskilda behov. Vi är specialiserade på att utveckla 
duschrum och duschväggar som gör vardagen lite enklare för alla med något slags 
funktionshinder. Vi arbetar med välfärdsteknik – en teknik som bidrar till ökad 
aktivitet, delaktighet och självständighet. Nu lanserar vi vår nya innovativa och 
patentsökta lösning, duschkabinen Västia Smart!

Västia Care har utvecklat en duschkabin som är 
unik genom sin funktion, flexibilitet och form. 
Duschkabinen Västia Smart passar alla och kan 
utformas efter olika önskemål och behov. Den 
smarta bottenluckan gör att man enkelt kommer 
åt att rensa och göra rent golvbrunnen.

Att duscha är en vardagslyx man ofta tar för given, 
men vid högre ålder eller när kroppen sviker är 
det inte lika självklart. Vi har noterat att många 
har problem att göra rent under sina dusch- 
kabiner och det är ännu svårare om man har 
sämre fysiska möjligheter. Därför tog vi fram 
Västia Smart.

Västia Smart blir även fastighetsägarens bästa 
vän när golvbrunnen ska rensas. Och vi kan nu 

erbjuda nya Västia Smart till såväl bostadsan-
passning som till fastighetsägare direkt.

 – Vi är ett helt team bakom innovationen 
och lösningen. Det har varit en lång och lärorik
process och jag tror verkligen på 

den här produkten och  
ser fram emot lanseringen  
av Västia Smart, säger  
Anna Westbeck, VD Västia Care.

Västia Care skapar trygga lösningar för ett fritt och självständigt liv  
och är en del av Västia Plastindustri AB – som startade 1986 med tillverkning och 
försäljning av gatusandlådor för halkbekämpning. Sedan 1993 tillverkar bolaget 
även duschkabiner med specialanpassningar under varumärket Västia Care. Med 
fortsatt fokus på hög kvalitet och finurliga lösningar arbetar Västia Care ständigt 
med att vidareutveckla befintliga produkter och ta fram helt nya innovationer. 
Alltid i nära samarbete med kunder och uppdragsgivare.
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Vår strategi är enkel.  
Vi skapar användar-
vänliga produkter för 
badrum, alltid med 
fokus på trygghet. t


