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Hvis hænder kunne tale ville de 
forlange et greb, der er designet 
med udgangspunkt i håndens 
ergonomi. Hvis øjnene skulle be-
stemme, ville de vælge et smukt 
design. I udviklingen af Damixa 
Clover Easy har vi bevidst valgt 
at fokusere både på funktionalitet 
og æstetik. Easy grebet er udviklet 
ikke bare til – men sammen med 
brugere, og derfor opfylder det i 
særlig grad de behov og ønsker, 
du oplever i en praktisk hverdag. 

BRUGERVENLIGHED FOR ALLE  

Damixa Clover Easy sætter fokus 
på brugervenlighed og på bred 
anvendelse. Det nye greb er form-
givet, så det både i funktion og 
designudtryk kan anvendes af alle 
– uanset alder og fysiske kræfter.  

DAMIXA EASY

Damixa Easy er på mange måder 
et usædvanligt og unikt greb. 
Usædvanligt, fordi det er udviklet 
med brugere som aktive deltagere i 
hele designprocessen, og unikt fordi 
det er lykkedes at skabe et resultat, 
som forener forskellige behov og 
ønsker i ét og samme produkt. 

HVIS HÆNDER 
KUNNE TALE

BRUGERNES ØNSKESEDDEL

•	 Enkelhed	i	formsproget	
•	 Et	greb,	som	ikke	virker	koldt	
•	 Ingen	skarpe	kanter	
•	 Skal	fungere	lige	godt	med	begge	hænder	
•	 Et	smukt	og	brugervenligt	armatur,	som		
	 alle	andre	også	vil	købe	
•	 Plads	imellem	greb	og	tud	til,	at	man		kan	
	 få	hånden	eller	albuen	ind	under	grebet
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“Når	jeg	har	begge	hænder	i	brug	er	det	rart,	at	jeg	kan	bruge	albuen.”

PETER HANSEN

DESIGN OG FUNKTION GÅR 
HÅND I HÅND

At designe et velfungerende 
blandingsbatteri er en udfordring. 
For det første skal det fungere som 
en fast del af dit interiør, så stilen 
matcher dine omgivelser. For det 
andet er det et redskab, som skal 
sikre, at du nemt kan åbne og 
lukke for vandet mange gange 
dagligt. Det skal fungere for dig og 
alle andre brugere, både æstetisk 
og funktionelt. Hele livet. 

“DESIGN FOR ALLE” - EN UNIK 
TANKEGANG

”Design for alle” filosofien går ud 
på at designe bl.a. fysiske om- 
givelser og hverdagsprodukter, 
der giver alle lige muligheder for 
at fungere og være selvhjulpne i 
hverdagen. Udgangspunktet er, at 
vi som udviklere forstår at sætte os 
ind i vidt forskellige brugerbehov.

BRUGERDEMOKRATISK  
UDGANGSPUNKT   

Hos damixa bruger vi mange 
ressourcer på at identificere og 
forstå de behov, forventninger og 
præferencer, der knytter sig til 
brugen af et blandingsbatteri. 
Og med det som inspiration kan 
vi skabe nye produkter, der for-
ener stilrent skandinavisk design 
med optimal funktionalitet, som 
opfylder vores designfilosofi: 

”When design makes sense.” 

DESIGN TIL  
HELE LIVET
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SKANDINAVISKE DESIGNRØDDER

Brugere med særligt behov for 
nem betjening har deltaget i ud-
viklingsarbejdet sammen med de 
to danske virksomheder Damixa 
og Design Concern. 

”Vi tror på, at viden om brugere og 
deres behov er den helt grundlæg-
gende drivkraft til at skabe design, 
der får succes både funktionelt, 
æstetisk og kommercielt”, siger 
Lone Storgaard fra Design Con-
cern, som er ekspert i udvikling af 
brugervenlige produkter. 

GRUNDIGT GENNEMARBEJDET 

Damixa Clover Easy bygger på 
”design for alle” filosofien. 
Via brugerdemokratiske inno-
vationsmetoder har vi løbende 
inddraget brugere i udviklingen, 
og det nye greb er derfor grundigt 
testet før lancering.

FEM FASER I DESIGNPROCESSEN

1. Analyse af brugerbehov 
2. Kreativ design- og idéudvikling 
3. Udvikling og test af prototyper 
4. Tilpasning af design  
5. Brugertest inden markedsintro

GODT GREB 
OM DESIGNPROCESSEN
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“Jeg	har	nikkelallergi,	så	gummibelægningen	

er	rigtig	god.	Ikke	bare	for	mig,	men	også	

for	andre,	der	har	problemer	med	huden.	

Og	så	synes	jeg,	at	Damixa	Clover	Easy	er	

rigtig	smart	–	også	at	se	på.”		

KIRSTEN HOLM
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GREBET ALLE VIL HA’

Et konkret eksempel på et krav 
til det nye Damixa Easy greb har 
vi fra en af deltagerne i vores 
brugertest: ”Godt nok har jeg gigt, 
men vi bor i et hjem, ikke på en 
institution. Der må ikke være no-
get der signalerer handicap. Det 
skal være noget alle andre også 
vil købe”. Derfor er Damixa Clover 
Easy designet så det fungerer for 
alle – både æstetisk og funktionelt.

VI TROR PÅ ”BÅDE … OG”

Resultatet er et smukt greb med et
stilrent formsprog. Et greb, som 
åbnes og lukkes med et let tryk, 
enten med hånd, arm eller albue. 
Derfor kan det bruges lige let af 
alle, uanset om det er små barne-
hænder, der skal have dej af fing-
rene, håret der skal vaskes, eller 
tandbørsten, der skal skylles ren. 

GRIB BØLGEN

Grebet har et blødt og bølgefor- 
met udtryk og en skøn gummibe-
lagt overflade, som er behagelig 
at røre ved. Hullet i midten har en 
klar praktisk funktion men samti- 
dig siger formen også i sig selv: 
”grib her”, så du ikke er i tvivl 
om, hvordan grebet skal betjenes. 
Funktion og æstetik i skøn forening  
– sådan er Damixa Clover Easy.

FULD AF 
MULIGHEDER



EN LANG RÆKKE FORDELE
Damixa Clover Easy lever op til 
det, vi forbinder med godt dansk 
design: Stilren, nem at bruge, 
nem at rengøre – og samtidig 
miljøbesparende. Og med det nye 
Damixa Easy greb er serien nu 
også særlig brugervenlig.

Nem at betjene:
•	Med fingre, knoer og albuer
•	Åbnes og lukkes med få kræfter
•	Ergonomisk fingerhul

Skridsikker overflade på grebet:
Hænderne glider ikke på overfladen.

Nem temperatur-styring:
Regulering af koldt og varmt vand 
er gjort ekstra fingernemt med  
Damixa Easy grebet.

Nem at udskifte:
Damixa Clover Easy leveres med 
X-changeTM enhed, som gør det 
ekstremt let at skifte armatur.

Nem at rengøre:
Kalk fjerner du nemt med Rub 
Clean funktionen. Gnid en finger 
under vandhanens tud og kalken 
forsvinder.

Smuk at se på:  
Damixa Clover Easy er velfunge-
rende og ikke mindst – smukt!

GENIAL FLEKSIBILITET
Damixa Easy grebet er skabt til 
symbiotisk samhørighed med en 
række Damixa produkter og mon-
teres nemt på alle typer Clover 
vandhaner i hjemmet.  

Her går moderne livsstil hånd i hånd 
med høj funktionalitet og design- 
kvalitet, der øger din livskvalitet. 

Du får lyst til at købe Damixa 
Clover Easy uanset om du har be-
hov for funktionaliteten eller bare 
er vild med designet. 

EKSTRA FINGERNEMT
OG FUNKTIONELT
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X-ChangeTM

“Jeg	synes,	at	Damixa	Clover	Easy	er	rigtig	

flot.	Proportionerne	passer	godt	sammen.”

MIKAEL JOHANSEN
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Kontakt
Damixa ApS
Østbirkvej 2
Dk - 5240 Odense NØ

Tlf. / +45 63 10 22 10
Email / info@damixa.dk
www.damixa.dk

“Der	er	ingen	problemer	med	at	finde	ud	
af	hvad	jeg	skal	gøre.	Nu	kan	jeg	selv.”	

ANNA NIKOLAJSEN

“Faconen	indbyder	til,	at	man	åbner	
op	–	også	med	arm	og	albue.	Hvis	
man	har	mel,	kød	eller	lignende	på	
hænderne,	så	er	det	rart,	at	man	ikke	
behøver	at	røre	grebet	med	fingrene.”	

PETER HANSEN

“Min	balance	er	dårlig	og	jeg	sidder	
ned	når	jeg	børster	tænder.	Derfor	
har	jeg	brug	for	et	greb,	der	er	godt	
at	holde	fast	i.”		
	

OLE SØNDERGAARD

“Den	glider	nemt.	Selv	for	en	handicap-
pet	hånd	er	den	nem	at	have	med	at	
gøre.	Den	kan	jeg	godt	anbefale,	både	
til	handicappede	og	normale	hænder.
Jeg	synes,	at	den	er	rigtig	smuk.”

SONJA MIKKELSEN
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