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Det här är Novista.
Vi utvecklar innovativa tyngdprodukter
– för lugna, stilla nätter och trygga, fokuserade dagar.
Novistas historia börjar i Båstad med
multientreprenören Sven-Inge Kjell. Med
tidlös design och genomtänkt funktion
som ledstjärna, dedikerade han sitt liv
åt att utveckla produkter som hjälper
människor och underlättar deras vardag.

Vad vi gör
Vi utvecklar marknadens mjukaste tyngdprodukter. Vi är specialister på Fibertyngdtäcken och stilrena tyngdvästar.

Vår textilfiber är lika tungt och effektivt
som kedjor och bollar, men det är mjukt,
omslutande och följer dina rörelser.

Varför vi finns
Vi jobbar för att tillgängliggöra tyngdprodukter av hög kvalitet som förbättrar
människors liv. Oavsett om du är trebarnsförälder, elitidrottare eller ska börja femte
klass hjälper våra innovativa produkter
och kunniga arbetsterapeuter dig att få
lugna, stilla nätter och fokuserade dagar.
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Ett tyngdtäcke kan
revolutionera sömnen.
God sömn är långt ifrån en självklarhet
för alla. Långvariga sömnproblem hindrar
kroppens nödvändiga återhämtning och
kan ge stora hälsoproblem på sikt. Många
gånger syns tydliga samband mellan dålig
nattsömn och orolig vakentid vilket blir
en ond cirkel som påverkar livskvaliteten.
Då måste mönstret brytas.

Vad är det som gör våra
produkter så speciella?
Det unika med våra tyngdtäcken är att vi
använder oss av en mjuk högdensitetsfiber
som viktelement.
Vår speciella fiber är en tunn tråd som
har mycket hög densitet vilket ger hög vikt
i förhållande till volym. Varje tyngdtäcke
består av 100 000-tals fibertrådar som är

sammanflätade med varandra och placerade i en speciell konstruktion inuti täcket
för att skapa ett optimalt viktelement.

Några av fördelarna…
Fibertrådarna gör att våra tyngdtäcken
är de enda i hela världen som går att
tvätta och torktumla. Det gör också att
våra tyngdtäcken är fullständigt ljud
lösa. Dessutom gör fibertrådarna att våra
tyngdtäcken följer kroppens konturer och
skapar en omfamnande känsla som inget
annat tyngdtäcke.
Inget annat tyngdtäcke har samma
innovativa lösning som vi – för den har
vi patent på!

Fördelarna med vårt viktelement:
• Mycket hållbart
• Mjukt, smidigt och följsamt
• Ljudlöst
• Går att tvätta och torktumla
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Kultäcket Safir.

Fibertäcket Futura.
Tyngdtäcke med fibertrådar i raka kanaler. Futura har en extra vaddering på
ena sidan vilket gör att täcket ger olika
upplevelser beroende på viken sida som
är vänd mot kroppen. Futura är lämpligt
för dig som vill ett normalvarmt täcke.
Finns i standardmodell 150x200 cm samt
Small 110x125 cm.

I tyngdtäcket Safir utgörs vikten av glaskulor placerade i fickor inuti längsgående
kanaler. Kulorna är 25 mm i diameter ger
ett punktvis tryck som stimulerar kroppens sinnen och aktivt bidrar till en ökad
kroppsuppfattning. Ena sidan av täcket
är vadderad och ger en mjukare och mer
subtil känsla. Den andra sidan, som är
utan vaddering, ger ett mer utmärkande tryck och en djupare stimuli. Finns i
standardmodell 150x200 cm samt Small
110x125 cm. Kultäcket Safir levereras
med tvättpåse.

Produktfakta standardmodeller
Futura, Nova & Safir:
• Storlekar: 150x200 cm, 110x125 cm
• Tillgängliga vikter:
4, 6, 8, 10, 12 och 14 kg (150x200)
2.3, 3.7 och 5 kg (110x125)
• Tvättbart max 70° C vid
rekonditionering
• Torktumlas på låg-/medeltemperatur
(gäller ej Safir) alt. hängtorkas
• Delbart (gäller ej 110x125 cm)
• CE-märkt
• Medicinteknisk klass 1-produkt

Fibertäcket Nova.
Tyngdtäcke med fibertrådar i vågmönster.
Nova är ett tunt täcke utan extra vaddering
vilket gör det lämpligt för dig som vill ha
ett svalare täcke. Nova ger en mer omslutande känsla. Finns i standardmodell
150x200 cm samt Small 110x125 cm.
4

• Flamskyddat yttertyg (Trevira CS)
• Kulor 25mm i diameter
(endast Safir)
• Bärväska medföljer till alla täcken
I tyngdtäcket Safir utgörs vikten av glaskulor placerade
i fickor inuti längsgående kanaler.

5

Ergo Cover.

Hygienörngott Ecoverde®.

Upplev Ergo Cover – ett lyxigt påslakan
av mjuk satin i 100 procent ekologisk
bomull som ger en mjuk och behaglig
känsla. En specialdesignad lösning med
en dragkedja som öppnar och stänger
lakanet ovanifrån underlättar bäddning
med tyngdtäcke och skapar en bättre
ergonomi för dig.

Vila huvudet på något mjukt – miljövänligt
hygienörngott framställt i Tencel som
skapar en mysig och behaglig bäddmiljö.
Örngottet är antiallergent och har en naturlig kvalster- och svampbarriär med ett
naturligt inbyggt flamskydd, det vill säga
utan kemisk behandling. Det skyddar
kudden mot läckage men släpper igenom
kroppsvärme och fukt.

Produktfakta:
• 150x200 cm

Produktfakta:

• 100 % ekologisk bomull

• Storlek 50x60 cm

• Underlättar bäddning med
tyngdtäcke

• Tillverkat i miljövänligt Tencel
• Antiallergent
• Kvalster- och svampbarriär som
släpper igenom kroppsvärme
• Naturligt inbyggt flamskydd utan
kemisk behandling
• Kan tvättas i upp till 95°

Hygienöverdrag Ecoverde®.

Tubkudde Anna.

Ecoverde® är ett miljövänligt hygienöverdrag framställt i Tencel som skapar en
mjuk och behaglig bäddmiljö. Överdraget är antiallergent och har en naturlig
kvalster- och svampbarriär med ett naturligt inbyggt flamskydd, det vill säga
utan kemisk behandling. Det skyddar
täcket mot läckage men släpper igenom
kroppsvärme och fukt.
Dragkedjor på tre sidor av överdraget
underlättar bäddning – dessutom kan
det tvättas i upp till 95 grader.

Två meter långa cylinderkudde är ett ergonomiskt hjälpmedel för hela kroppen
som kan användas både dag och natt.
Den formas runt kroppen som stöd för
ben, rygg eller armar när du ligger eller
sitter. Ett vitt kuddöverdrag ingår.
Produktfakta:
• 20x200 cm
• Överdrag tillverkat i miljövänlig
Tencel

Produktfakta:
• Storlek 150x200 cm
• Tillverkat i miljövänligt Tencel
• Antiallergent
• Kvalster- och svampbarriär som
släpper igenom kroppsvärme
• Naturligt inbyggt flamskydd utan
kemisk behandling
• Kan tvättas i upp till 95°
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Så fungerar en tyngdväst.
En tyngdväst omsluter kroppen, ungefär
som en kram, och påverkar kroppens
proprioceptiva sinnen (rörelse- och positionssinnet) vilket gör att bäraren upplever ett behagligt lugn och har lättare att
koncentrera sig.
Fibertyngdvästen används av personer
med oro och ångest och blir för många

en viktig del i en fungerande vardag. Den
används framgångsrikt vid både psykisk
och motorisk oro samt diagnoser som
autism, adhd, psykisk ohälsa med flera.
Västen är ett hjälpmedel som kan användas vid aktivitet, till exempel i skolan,
på jobbet eller hemma.

Fibertyngdvästen.
Fyllningen av mjuka fibertrådar ger en vikt
som är jämnt fördelad över hela västen
vilket gör den följsam och bekväm att
ha på sig. Västen har en resårgördel
som reglerar känslan av tryck samt
avlastar rygg och axlar.
Den stilrena designen och nätta passformen gör dessutom
att västen kan bäras i

alla sammanhang – hemma, i skolan, på
jobbet eller på bussen.
Fibertyngdvästen är tillverkad i ett
smuts- och fläckavvisande material. Det
gör att västen enkelt kan torkas av med
fuktig trasa och hängas på vädring vid
behov. Västen kan även tvättas i upp till
60 grader.

Västen har en resårgördel som reglerar känslan av
tryck samt avlastar rygg och axlar.

Produktfakta
Fibertyngdvästen:
• Barnstorlekar:
110 – 116, 122 – 128,
134 – 140, 146 – 152
• Vuxenstorlekar:
XS, S, M, L, XL, XXL
• Kan tvättas i maskin,
max 60°
• Färg: Svart
• CE-märkt
• Medicinteknisk klass
1-produkt
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Tyngdvästen
omsluter kroppen
som en kram.
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Utbildning
och rådgivning.
Novistas arbetsterapeuter har mångårig
klinisk erfarenhet av att förskriva och
arbeta med tyngdprodukter. Erfarenheterna kommer från äldrevård, barn- och
vuxenhabilitering samt barn- och ungdomspsykiatrin.
Vi vill utbilda och föra vår kunskap
vidare till er som köper och förskriver
våra produkter. Kunskap är en viktig del
för att få bästa tänkbara effekt samt
ökad livskvalitet för den som använder
produkterna.
Novistas arbetsterapeuter erbjuder
kostnadsfria utbildningar/produktvis-

ningar och löpande rådgivning till dig
som förskriver, jobbar inom skola eller
som är intresserad av tyngdprodukter till
din verksamhet, arbetsplats eller idrottsförening. Ni träffar oss på mässor och
seminarier runt om i Sverige.
Våra arbetsterapeuter nås på info@
novista.se och svarar gärna på alla möjliga frågor och funderingar kring våra
tyngdprodukter och hur de bäst används
– för att det ska vara tryggt att använda
våra produkter.

Vår historia.
Berättelsen om Novista börjar 2013 med
en idé om att utveckla ett tyngdtäcke som
känns mjukt. Vår grundare Sven-Inge Kjell,
som jobbat med att utvecklat hjälpmedel sedan 70-talet, hade noterat att de
tyngdtäcken som fanns på marknaden
bestod av väldigt hårda material som
kedjor eller bollar.
Tillsammans med sin fru, Britt Kjell, tog
han fram en prototyp på ett täcke med
tyngder gjorda av textilfiber. Prototypen
och Sven-Inge begav sig till hjärtat av
Europas textilindustri, Porto i Portugal.
Väl på plats gick han från dörr till dörr tills
en fabrik nappade på idén. Tillsammans
utvecklades Fibertäcket – ett tyngdtäcke
som är mjukt och följsamt som en våg.
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Idag är Novista störst inom Fibertyngdtäcken och den speciella textilfibertråden
är en central ingrediens i flertalet av våra
produkter. Längs med resan har vi även
utvecklat tyngdtäcken med glaskulor samt
en mjuk tyngdväst. Vår unika konstruktion
med fibrer är inspirerat av västkustens
vågor och känslan av lugn som infinner
sig när man blickar ut över havet i Båstad.
Sven-Inges tro på kvalitetsdesign, rättvis produktion och att hjälpa människor,
lever vidare med hans dotter Emmy Kjell.
Som VD och produktutvecklare på Novista
fortsätter hon utveckla de mest genomtänka tyngdprodukterna på marknaden.
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Hållbarhet, återbruk
och återvinning.
Som företag vill vi ta ansvar för de produkter vi producerar. Våra tyngdtäcken
och västar är av hög kvalitet och har en
lång livscykel. Vi följer inte trender utan
satsar på tidlösa snitt och former som
ska hålla över tid.
Vi producerar bara så många produkter
som vi behöver och strävar efter att varje
Novista-produkt ska användas maximalt

under sin livslängd. Produktionen sker
inom EU och vi har en effektiv logistikkedja för att göra vårt avtryck så litet
som möjligt.
Vi återbrukar och återvinner så mycket
som möjligt av våra produkter. En del
rekonditioneras och skänks bort, resten
återvinns och blir till sjukhusmaterial.

Produktion, innovation
och tradition.
I trakterna norr om Porto i Portugal finns
en av världens mest framstående textiltillverkning. Här tillverkar vi alla våra
produkter med hjälp av kunskap och
skicklighet som byggts upp över århundraden inom traktens textilindustri. Bevarandet av tradition, gediget hantverk
och yrkesstolthet samt nyfikenhet inför
nya innovationer gör att vi kan hålla hög
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kvalitet i vår tillverkning – där delar av
momenten är handgjorda.
Vi har en stark relation med våra leverantörer och kan kontrollera att produktionen
håller den kvalitets- och miljömässiga
samt arbetsrättsliga standard vi värnar
om.
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Produktöversikt.
Artikel

Specifikation

Art. nr.

Artikel

Storlek (cm)

Specifikation

Art. nr.

Fibertäcket Futura 4.0 kg

150x200

Trevira CS, flamskyddat tyg, vit, polyesterfiber, polyesterfill,
delbart på längden, väska medföljer.

008131080

Kultäcket® Safir Small 2.3 kg

110x125

Trevira CS, flamskyddat tyg, vit, glaskulor, delbart
på längden, väska medföljer.

008131166

Fibertäcket Futura 6.0 kg

150x200

Trevira CS, flamskyddat tyg, vit, polyesterfiber, polyesterfill,
delbart på längden, väska medföljer.

008131081

Kultäcket® Safir Small 3.7 kg

110x125

Trevira CS, flamskyddat tyg, vit, glaskulor, delbart
på längden, väska medföljer.

008131167

Fibertäcket Futura 8.0 kg

150x200

Trevira CS, flamskyddat tyg, vit, polyesterfiber, polyesterfill,
delbart på längden, väska medföljer.

008131082

Kultäcket® Safir Small 5.0 kg

110x125

Trevira CS, flamskyddat tyg, vit, glaskulor, delbart
på längden, väska medföljer.

008131168

Fibertäcket Futura 10.0 kg

150x200

Trevira CS, flamskyddat tyg, vit, polyesterfiber, polyesterfill,
delbart på längden, väska medföljer.

008131083
Hygienöverdrag Ecoverde®

150x200

Spärrskickt i polyuretan, vit, naturligt flamsäker, dragkedjor på
tre sidor, Dermofresh® FR, ekologisk eucalyptus.

008131010

150x200

Trevira CS, flamskyddat tyg, vit, polyesterfiber, polyesterfill,
delbart på längden, väska medföljer.

Hygienöverdrag Ecoverde®

110x125

150x200

008131085

Spärrskickt i polyuretan, vit, naturligt flamsäker, dragkedjor på
tre sidor, Dermofresh® FR, ekologisk eucalyptus.

008131012

Fibertäcket Futura 14.0 kg

Trevira CS, flamskyddat tyg, vit, polyesterfiber, polyesterfill,
delbart på längden, väska medföljer.

008131210

110x125

Trevira CS, flamskyddat tyg, vit, polyesterfiber, polyesterfill,
delbart på längden, väska medföljer.

Bomull, poyesterfill, örngott i bomull medföljer.

Fibertäcket Futura Small 2.3 kg

008131086
50x60

008131087

Spärrskickt i polyuretan, vit, naturligt flamsäker, dragkedja,
Dermofresh® FR, ekologisk eucalyptus.

008131020

110x125

Trevira CS, flamskyddat tyg, vit, polyesterfiber, polyesterfill,
delbart på längden, väska medföljer.

200

008131088

Spärrskickt i polyuretan, vit, naturligt flamsäker, dragkedja,
Dermofresh® FR, ekologisk eucalyptus.

008131212

110x125

Trevira CS, flamskyddat tyg, vit, polyesterfiber, polyesterfill,
delbart på längden, väska medföljer.

Påslakan för tyngdtäcke, ekologisk bomull, vitt, satinväv,
trevägsdragkedja.

008131213

Tvättpåse anpassad för tyngdtäcke

008131038

Fibertäcket Futura 12.0 kg

Fibertäcket Futura Small 3.7 kg
Fibertäcket Futura Small 5.0 kg

008131084

Tubkudden Anna ink örngott
Örngott Ecoverde®
Hygienöverdrag Ecoverde®
Tubkudde
Ergo Cover påslakan

200

150x200

Fibertäcket Nova 4.0 kg

150x200

Trevira CS, flamskyddat tyg, vit, polyesterfiber, delbart
på längden, väska medföljer.

008131090

Tvättpåse

Fibertäcket Nova 6.0 kg

150x200

Trevira CS, flamskyddat tyg, vit, polyesterfiber, delbart
på längden, väska medföljer.

008131091

Demoställ

120x56x45

Demoställ med plats för tre täcken

008131039

Fibertäcket Nova 8.0 kg

150x200

Trevira CS, flamskyddat tyg, vit, polyesterfiber, delbart
på längden, väska medföljer.

008131092
Fibertyngdväst® 1.0 kg

110-116 cl

008131093

Polyestertyg, svart, resår i midja, polyesterfiber, fickor.
Fläckfrånstötande.

008131115

150x200

Trevira CS, flamskyddat tyg, vit, polyesterfiber, delbart
på längden, väska medföljer.

Fibertyngdväst® 1.5 kg

122-128 cl

008131094

Polyestertyg, svart, resår i midja, polyesterfiber, fickor.
Fläckfrånstötande.

008131116

150x200

Trevira CS, flamskyddat tyg, vit, polyesterfiber, delbart
på längden, väska medföljer.

134-140 cl

008131095

Polyestertyg, svart, resår i midja, polyesterfiber, fickor.
Fläckfrånstötande.

008131117

150x200

Trevira CS, flamskyddat tyg, vit, polyesterfiber, delbart
på längden, väska medföljer.

Fibertyngdväst® 2.0 kg
Fibertyngdväst® 2.5 kg

146-152 cl

008131096

Polyestertyg, svart, resår i midja, polyesterfiber, fickor.
Fläckfrånstötande.

008131118

110x125

Trevira CS, flamskyddat tyg, vit, polyesterfiber, delbart
på längden, väska medföljer.

Fibertyngdväst® 2.5 kg

X-Small

008131097

Polyestertyg, svart, resår i midja, polyesterfiber, fickor.
Fläckfrånstötande.

008131119

110x125

Trevira CS, flamskyddat tyg, vit, polyesterfiber, delbart
på längden, väska medföljer.
Trevira CS, flamskyddat tyg, vit, polyesterfiber, delbart
på längden, väska medföljer.

Fibertyngdväst® 3.0 kg

Small

008131120

008131098

Polyestertyg, svart, resår i midja, polyesterfiber, fickor.
Fläckfrånstötande.

Fibertyngdväst® 3.5 kg

Medium

Polyestertyg, svart, resår i midja, polyesterfiber, fickor.
Fläckfrånstötande.

008131121

Fibertäcket Nova 10.0 kg
Fibertäcket Nova 12.0 kg
Fibertäcket Nova 14.0 kg
Fibertäcket Nova Small 2.3 kg
Fibertäcket Nova Small 3.7 kg
Fibertäcket Nova Small 5.0 kg
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Storlek (cm)

110x125

Kultäcket® Safir 4.0 kg

150x200

Trevira CS, flamskyddat tyg, vit, glaskulor, delbart
på längden, väska medföljer.

008131160

Fibertyngdväst® 4.0 kg

Large

Polyestertyg, svart, resår i midja, polyesterfiber, fickor.
Fläckfrånstötande.

008131122

Kultäcket® Safir 6.0 kg

150x200

Trevira CS, flamskyddat tyg, vit, glaskulor, delbart
på längden, väska medföljer.

008131161

Fibertyngdväst® 4.5 kg

X-Large

Polyestertyg, svart, resår i midja, polyesterfiber, fickor.
Fläckfrånstötande.

008131123

Kultäcket® Safir 8.0 kg

150x200

Trevira CS, flamskyddat tyg, vit, glaskulor, delbart
på längden, väska medföljer.

008131162

Fibertyngdväst® 5.3 kg

XX-Large

Polyestertyg, svart, resår i midja, polyesterfiber, fickor.
Fläckfrånstötande.

008131124

Kultäcket® Safir 10.0 kg

150x200

Trevira CS, flamskyddat tyg, vit, glaskulor, delbart
på längden, väska medföljer.

008131163

Kultäcket® Safir 12.0 kg

150x200

Trevira CS, flamskyddat tyg, vit, glaskulor, delbart
på längden, väska medföljer.

008131164

Kultäcket® Safir 14.0 kg

150x200

Trevira CS, flamskyddat tyg, vit, glaskulor, delbart
på längden, väska medföljer.

008131165

Johannebergsvägen 6, SE-312 72 Skummeslövsstrand
info@novista.se ● +46 (0)431-49 13 10 ● www.novista.se

