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Kongebrocentret i Christiansfeld er et moderne plejecenter fra 2007, 
der i 2018 blev udvidet med 10 nye lejligheder. De nye boliger er lyse og 
venlige og lever op til plejecentrets ønsker omkring fleksibilitet, hjem-
lighed og innovation.
I indretningen af boligerne er der lagt vægt på, at beboerne kan være 
så selvhjulpne som muligt, fordi det giver dem mere livskvalitet, og at 
personalet kan få et godt og sundt arbejdsmiljø. Derfor har både æste-
tik, funktionalitet og pris været afgørende for valg af produkter.

”Baderum man føler sig hjemme i”

KONGEBROCENTRET
Plejecenter, Christiansfeld

”Det er vigtigt, at produkterne ser 
flotte ud, og at der er det rigtige 
match imellem beboernes behov og 
produkternes funktioner. 
Vi lægger også vægt på, at firmaet 
bag virker seriøs, 
og samtidig skal 
prisen være i 
orden.”

Linda Kristensen
Centerleder, 
Kongebrocentret



UDFORDRING
Når man indretter baderum, der skal bruges af mennesker med 
forskellige funktionsbehov, kan løsningerne hurtigt blive institutions-
agtige.
Kongebrocentret havde et klart ønske om, at både produkternes ud-
seende og funktionalitet skulle være i top, men at der ikke måtte gås 
på kompromis med hjemligheden i boligerne.
Samtidig skulle badeværelserne også være indrettet, så plejepersona-
let fik den nødvendige plads til at hjælpe beboere med forflytninger 
uden at stå i usunde arbejdsstillinger.

LØSNING
Plejeboligernes badeværelser er indrettet med fleksible, stabile og 
stilrene produkter, som sikrer både beboeren og en eventuel hjælper 
den støtte og plads, der er behov for. Håndvask og toilet kan juste-
res i højden, og det gør, at badeværelset kan tilpasses brugere med 
forskellige funktionsniveauer. Beboeren har integrerede greb i hånd-
vasken, brusestænger og armstøtter ved toilettet at støtte sig til, og 
det giver tryghed i hverdagen.
Fordi der er den fornødne plads på badeværelset har kørestolsbruge-
re rum til at manøvrere rundt på badeværelset, og frirummet under 
håndvasken gør, at kørestolen kan komme helt ind under vasken.  

BENEFITS
Valget af materialer og produkter gør, at boligerne på Kongebrocen-
tret på ingen måde virker institutionsagtige. Det er lyse, venlige og 
indbydende lejligheder, hvor hjemligheden virker overbevisende.

Indretningen giver beboerne mulighed for at være selvhjulpne, så 
de kan bevare selvstændigheden længst muligt, og personalet får de 
bedst mulige arbejdsbetingelser; det giver begge parter en hverdag 
med trivsel og livskvalitet.

”Når først baderummet er lavet, kan 
man ikke lige ændre det, og derfor 
er det enormt vigtigt at ramme 
rigtigt første gang.” 

”Det er de små detaljer, der gør 
forskellen for beboeren, for eksem-
pel at toilettet kan justeres op og 
ned, så man kan tilpasse den rigtige 
højde, og at der er en gribeliste 
på håndvasken, som beboeren kan 
bruge til at holde balancen.” 

”Det er vigtigt med hjemlighed og 
værdighed, så derfor har vi indrettet 
boligerne, så den enkelte beboer kan 
være så selvhjulpen som muligt.”

”Vi ville gerne signalere, at Konge-
brocentret er et hjem, og selvom der 
er mange hjælpemidler, så måtte det 
ikke virke institutionsagtigt, og det 
synes jeg, vi er kommet godt i mål 
med.”

Jan Jacobsen, 
ingeniør, Kommunale Ejendomme ved Kolding 
Kommune. Projektleder på den nye tilbygning 
på Kongebrocentret i 2018

ROPOX A/S · Ringstedgade 221 · 4700 Næstved, Danmark - Tlf: +45 5575 0500 · info@ropox.dk · www.ropox.dk

N
r. 

19
62

25
1 

04
18


