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Dali wash Dali low-entry Dali low-econDali

Dali - de beddenserie 
voor de toekomst van de zorg

Met Dali-bedden van Burmeier kunnen bewoners 

en verzorgers genieten van veel comfort, wonen in 

een vertrouwde huiselijke omgeving en zich volledig 

veilig voelen. De vakhandel profiteert van een snelle 

montage, optimale hygiëne door machinale reiniging 

en digitale netwerken.

De naam Dali staat nu en in de toekomst voor bedden 

waarop mensen vertrouwen. 

Thuiszorg is het fundament van de zorg in onze samenleving. 

Daarin speelt de verdere technische ontwikkeling van hulpmid-

delen voor de zorg een doorslaggevende rol. Het toenemende 

gebruiksgemak en de netwerkvorming door middel van digitale 

hulpsystemen kan de druk verlichten die ontstaat door het  

gebrek aan verplegend personeel en het sociale isolement van 

veel ouderen.

Onze Dali-beddenserie geeft al jaren vorm aan de thuiszorg in 

Duitsland en Europa. Nu zetten we de koers uit voor de toekomst. 

Met digitale besturing en netwerkmogelijkheden via apps en  

het praktische Easy Click-montagesysteem ontlasten onze 

Dali-modellen de medewerkers van verzorgingsinstellingen en 

verzorgers thuis of in tehuizen.
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Titelpagina: Dali met Softcovers (tegen meerprijs verkrijgbaar)

•    Hoogteverstelling: 
40 – 80 cm

•    Machinaal wasbaar voor ideale hygiëne: 
- KTL-coating beschermt tegen corrosie 
- bescherming en verlichting voor medisch en  
   thuiszorgpersoneel 
-  verlaging van de proceskosten door automatisering en 

snel hergebruik 
 

Pagina 6

•    Hoogteverstelling: 
23 – 63 cm

•    Verlaagd bed voor valpreventie: 
- lage instap van slechts 23 cm beschermt tegen  
   vallen zonder dat zijhekken worden ingezet 
- zijhekken met Easy Click 
-  digitale netwerkverbinding via de app naar het bed 

 
 

Pagina 8

•    Hoogteverstelling: 
32 – 72 cm

•    Stabiel laag bed: 
- beschermt tegen valpartijen en laat de verpleegkundige 
     ergonomisch werken op heuphoogte 
- betrouwbaar 230-volt-aandrijfsysteem 
-  uitstekende prijs-kwaliteitsverhouding 
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•    Hoogteverstelling: 
40 – 80 cm

•    Zuinige, huiselijk en veilig: 
- snelle installatie van zijhekken in enkele seconden  
   met Easy Click 
- draadloze handschakelaar 
-  digitaal netwerk via de app naar het bed 
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Dali 
De Dali dankt zijn succes als het best verkochte ziekenhuisbed van 
Duitsland aan zijn baanbrekende technologie en duurzaamheid. 
Het is een robuust en onderhoudsarm bed, gemaakt van hoog-
waardige materialen. 

Het 4-delige ligvlak kan comfortabel worden bediend met een 
draadloze handschakelaar, die via Bluetooth met het bed is 
verbonden. Dankzij de standaard anti-Trendelenburgstand is een 
gezondheidsbevorderende zithouding om te eten of tv te kijken 
mogelijk. Als de zorgverlener bepaalde standen voor de bewoner 
wil vergrendelen, kan hij dit doen met de handschakelaar of nog 
gemakkelijker met de gratis Dali-Lock-app op zijn smartphone.

Met het Easy-Click-systeem kunnen de doorlopende zijhekken 
eenvoudig op de voorgemonteerde beugels worden geklikt. Dit 
maakt de montage van het bed aanzienlijk eenvoudiger.

De comfortabele zitpositie vergemakkelijkt de 
ademhaling en vermindert het risico op aspiratie 
tijdens de maaltijd.

Alle motoren kunnen zonder gereedschap worden 
verwijderd. De verwijderbare geïntegreerde motor-
beveiliging voorkomt schade.

De remmen kunnen ook op slippers 
prettig worden bediend.

De balken van de zijhekken kunnen met Easy Click  
zonder gereedschap worden bevestigd en verwijderd.

Met de draadloze handschakelaar kun-
nen bewoners en zorgverleners het bed 
moeiteloos bedienen.

Snel en digitaal

Sterke voordelen
•    Veilige werklast van 185 kg
•    Rempedaal met aangenaam gevoel, ook  

te bedienen op slippers of sokken
•    Draadloze handschakelaar met zeer lange 

gebruikscyclus, minder onderhoudskosten 
voor alle bedieners van het bed

•    Eenvoudige en snelle montage dankzij het 
Easy-Click-systeem

•    Onderbeensteun optioneel verstelbaar op 
alle Dali-modellen - de hiervoor benodigde 
Rastomat is tegen meerprijs als toebehoren 
verkrijgbaar

Buitenafmetingen/hoogteverstelbereik:

Producteigenschappen:

24-
volt-
systeem

Lage 
voetpositie

Rijeigenschappen Strategie met 
gelijke onderdelen

Weinig service
nodig
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Dali wash

De KTL-coating beschermt 
het bed zowel van binnen als 
van buiten tegen corrosie.

Dankzij boorgaten in de metalen  
profielen kan restvloeistof weglopen.

Dankzij kunststof  
pluggen met gaten kan  
restvloeistof weglopen.

Het 4-delige ligvlak heeft 
hygiënische metalen 
 steunbalken.

Afgedichte oppervlakken 
zijn ideaal voor een veilige 
en grondige reiniging.

Het bed voor optimale hygiëne

Bijzonder hoge  
hygiënestandaard

Sterke voordelen
•    Veilige werklast 185 kg
•    Doorlopende zijhekken  

met Easy-Click-systeem
•    Handschakelaar zonder kabel
•    Anti-Trendelenburgstand  

inbegrepen

Buitenafmetingen/hoogteverstelbereik:

Producteigenschappen:

Machine
wasbaarheid

Een veilige hygiëne en de strijd tegen multiresistente bacteriën 
worden ook in de thuiszorg steeds belangrijker. Machinewasbare 
bedden biedt hier sterke voordelen. Ze zorgen voor een ideale 
reiniging en desinfectie door middel van valideerbare processen. 
Tegelijkertijd besparen ze de gebruiker tijd en geld omdat de 
tijdrovende en energieverslindende handmatige voorbereiding 
door medewerkers van de instelling niet meer nodig is. Het bed 
is sneller weer klaar voor gebruik en hierdoor wordt onnodige 
stilstand voorkomen.

De Dali wash is ontworpen voor de reiniging in wasinstalla-
ties. Dankzij de hoge IPX6-beschermingsgraad kan het bed 
zonder  demontage van het aandrijfsysteem worden voorbereid. 
Dankzij de KTL-coating aan de buiten- en binnenzijde is het bed 
beschermd tegen corrosie. KTL staat voor Kathodische Tauch 
Lackierung (elektrostatische dompellak), een elektrochemisch 
lakproces voor de hoogste duurzaamheid. Dankzij boorgaten kan 
restvloeistof na het wassen volledig weglopen.
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Zijhekken beschermen tegen vallen, maar wanneer ze permanent 
omhoog staan, is dit een vrijheidsbeperkende maatregel die de 
levenskwaliteit van zorgbehoevenden nadelig beïnvloedt. Lage 
bedden zoals de Dali low-entry zijn een uitstekend alternatief. Met 
zijn hoogteverstelbereik van 23 tot 63 cm bevindt het bed zich 
in de laagste stand net boven de vloer. Vanaf deze lage hoogte 
is de kans op letsel voor de bewoner bij een val veel kleiner. Dit 
vergemakkelijkt de beslissing om af te zien van zijhekken. Zo volgt 
Burmeier de filosofie van de Werdenfelser Weg om de mobiliteit 
van de bewoner in stand te houden.

Bovendien profiteert de Dali low-entry van de voordelen van de 
Dali-familie, zoals een standaard Anti-Trendelenburgstand, draad-
loze handschakelaar en extra vergrendeling via een app. 

Instaphoogte  
van slechts 23 cm  
voor valpreventie

Het lage bed

De lage hoogte vermindert  
het risico op vallen.

Sterke voordelen
•    Veilige werklast 175 kg
•    Traploze hoogteverstelling voor ergonomisch 

en moeiteloos in- en uitstappen
•    24-volt-systeem - geen lekstroommeting  

buiten de verwachte levensduur

Buitenafmetingen/hoogteverstelbereik:

Producteigenschappen:

Laag bed Werdenfelser
weg
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Dali low-econ
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De duurzame 230-volt-aandrijving met 
lange levensduur bestuurt het bed 
rustig en veilig.

De selectief blokkeerbare handschakelaar is via een
kabel aangesloten op het bed.

Het budgeorienteerde verlaagde bed

Sterke voordelen
•   Veilige werklast van 185 kg
•    Anti-Trendelenburgstand en zitpositie  

verstelbaar
•   Rempedaal aangenaam te bedienen

Ons verpleegbed Dali low-econ combineert vele sterke punten tot 
een zeer goede prijs-kwaliteitverhouding. Met een hoogteverstel-
bereik van 32 tot 72 cm beschermt de lage positie de bewoner 
tegen valpartijen. Tegelijkertijd kunnen ook langere mensen in 
een rugvriendelijke rechte houding aan het bed werken.

Zoals alle Dali-modellen in de Econ-variant (zie het volgende 
hoofdstuk), wordt ook dit bed door een veilige en betrouwbare 
230-volt-aandrijving aangestuurd. De bekabelde handschake-
laar heeft een gemakkelijk te gebruiken selectieve vergrendelings-
functie.

Het lage bed Dali low-econ combineert gezelligheid met veelzijdigheid en een robuuste constructie.

Optioneel kunnen de hoofdborden van het bed worden uitgerust 
met huiselijke houten panelen. In deze mooie uitvoering sluit 
de Dali low-econ naadloos aan bij het internationaal succesvolle 
model Arminia low uit de vorige serie.

Het 4-delige ligvlak met flexibele verende houten latten
staat voor hoog comfort. Ook een gezondheidsbevorderende
zitpositie is standaard mogelijk.

Valpreventie
en werken op
ergonomische
hoogte

Buitenafmetingen/hoogteverstelbereik:

Producteigenschappen:

Werdenfelser
weg

Laag bed

20
,5

–6
0,
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Het budgetgeoriënteerde verlaagde bed
Dali low-econ.

Het lage bed Dali low-entry-econ
voor ideale valpreventie.

Het econ-aandrijfsysteem is leverbaar 
met een groot aantal internationale 
netstekkers.

De bekabelde handschakelaar 
van de econ-modellen is
flexibel aan de zijhekken te 
bevestigen.

De meeste bedmodellen van de Dali-familie zijn standaard uitgerust met een energie-
besparend 24-volt-aandrijfsysteem. In sommige landen gelden echter normen voor de 
kwaliteit van de netstekkers die met het 24-volt-aandrijfsysteem en de netstekkers Trafo 
Switch Mode niet compatibel zijn zonder toebehoren. In dit geval zijn onze Econ-modellen 
met een alternatieve aandrijving een aantrekkelijke, prijsgunstige keuze.

Zowel de Dali als de Dali low-entry zijn verkrijgbaar in de varianten Dali econ en Dali low-
entry-econ. Als derde model is de Dali low-econ verkrijgbaar (zie vorige pagina), waarvan 
er geen 24-volt-variant is.

Alle econ-bedden zijn uitgerust met een veilige, betrouwbare en zuinige 230-volt-aandri-
jving. Met bijpassende, selecteerbare netstekkers zijn deze verpleegbedden internatio-
naal te gebruiken waar ze nodig zijn. De handschakelaar van de econ-modellen is ver-
bonden met het bed door middel van een kabel. Een handige selectieve vergrendeling en 
ontgrendeling van alle instelfuncties is mogelijk met de handschakelaar. De Dali-Lock-app 
kan niet gebruikt worden met de econ-bedden.

Voor de modellen:
Dali econ
Dali low-econ
Dali low-entry-econ

Econ-aandrijfsysteem
Het 24-volt-aandrijfsysteem van Burmeier biedt een optimale veiligheidsnorm 
voor de thuiszorg. Alle 230-volt-componenten die onder spanning staan, be-
vinden zich buiten het bed. Direct achter de netstekker bevindt zich een kastje 
met de elektronische spanningstransformator SwitchMode. De bewoners 
genieten zo van een hoge mate van veiligheid.

Zolang de handschakelaar niet wordt bediend, is het bed spanningsvrij. Het 
elektriciteitsverbruik daalt hierdoor met 93%. Het overbodig maken van 
lekstroommetingen, gecertificeerd door TÜV Rheinland, bespaart nog meer 
kosten en moeite. In principe moet de vereiste lekstroommeting om de 2 jaar 
worden uitgevoerd voor ziekenhuisbedden die commercieel worden gebruikt. 
Dankzij ons 24-volt-systeem wordt deze periode verlengd, waardoor er tijdens 
de verwachte levensduur van het verpleegbed helemaal geen metingen nodig 
zijn. De lengte van deze periode staat ook in de gebruikshandleiding.

Zelfs bij de eerste ingebruikname is geen lekstroommeting nodig, omdat de 
aandrijving al in de fabriek is getest. Dit betekent dat er geen elektromonteur 
betrokken hoeft te worden bij de ingebruikname van het bed - dit bespaart de 
gebruiker extra kosten.

VEILIG THUIS LEVEN 

Energiebesparing

*  in vergelijking met 230-volt-systemen  
bij ca. 5 aanpassingen per dag

tot 93 % minder 
stroomverbruik*

24-volt-aandrijfsysteem

De SwitchMode-spannings-
transformator produceert  
een veilige laagspanning  
van 24 volt direct op het  
stopcontact.

VEILIG THUIS LEVEN 

Sterke voordelen

•    Veilige laagspanning vanaf de transformator  
in het stopcontact

•    Geen 230-volt-componenten aan het bed
•    Geen lekstroommeting na installatie en gedu-

rende de verwachte levensduur van het bed
•    Voor elk bed is een testcertificaat voor down-

load beschikbaar

24 volt

230 volt
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Het doorlopende zijhek van de Dali-serie is eenvoudig te bedienen 
en biedt veel bescherming. Nu is ook de montage veel eenvoudi-
ger geworden. Met het Easy-Click-systeem kunnen de 4 latten in 
enkele seconden worden bevestigd of verwijderd. Tegelijkertijd 
zijn ze zo veilig en stabiel bevestigd, dat zelfs onrustige patiënten 
altijd beschermd zijn en de zijhekken niet onbedoeld verwijderd 
kunnen worden.

In het hoofd- en voeteneind van alle Dali-bedden zijn de houders 
al voorgemonteerd. De latten van de zijhekken worden er een-
voudig op "vastgeklikt" en worden vergrendeld. Als u ze weer wilt 
verwijderen, drukt u op de kleine ontgrendelingsknoppen in de 
houders. Deze knoppen zijn zodanig geplaatst, dat de bewoner de 
zijhekken niet per ongeluk kan verwijderen. De uiteinden van de 
latten worden afgedekt door elegante antracietkleurige kunststof 
dopjes.

Het Easy-Click-systeem

Het doorlopende zijhek biedt  
een maximale beveiliging.

Met Easy Click kunnen de latten van de zijhekken in enkele seconden  
worden bevestigd en verwijderd.

Bij diagonale verstelling bieden de balken de patiënt  
een goede ruimtelijke oriëntatie.

Het montagemechanisme van de zijhekken is al voorgemonteerd. Dit 
 bespaart veel tijd bij de montage. Zonder zijhekken blijven de montage-
mechanismes onopvallend in hun laagste positie op het bed verborgen.

Gemakkelijk te monteren

Het Easy-Click-systeem maakt het voor het personeel, verzorgers 
of monteurs aanzienlijk eenvoudiger om de bedden in elkaar te 
zetten en dit bespaart veel tijd. Tegelijkertijd kan de verzorger de 
zijhekken verwijderen wanneer de bewoner ze niet nodig heeft. 
Een praktische tas voor het transport en het bewaren van de latten 
is als accessoire verkrijgbaar.
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De verstelmogelijkheden van het bed kunnen afzonderlijk 
worden geblokkeerd en gedeblokkeerd met behulp van een 
magneet.

De in de handel verkrijgbare accu kan in 
enkele seconden worden vervangen.

Een elektrisch verstelbaar bed met handschakelaar biedt maxi-
maal comfort. Maar de gebruikelijke bevestiging van de bediening-
seenheid aan het bed met een kabel had ook nadelen. De kabel 
was een potentieel struikelgevaar, trok stof aan en raakte soms 
 beschadigd bij botsingen. Daarom hebben we voor de Dali-serie 
een nieuwe draadloze handschakelaar ontworpen die via Blue-
tooth met het bed verbonden is.

Zowel bewoners als zorgverleners profiteren van het zeer hoge 
gebruiksgemak en hebben de bedieningseenheid altijd bij de hand 
waar nodig. Net als voorheen bevindt de handschakelaar zich op 
het zijhek, zodat hij altijd binnen handbereik is.

De draadloze handschakelaar

VEILIG THUIS LEVEN 

Draadloze bediening
•    eenvoudige bediening binnen en buiten  

het bed, geen beperkingen door vaste kabel-
lengtes

•    zeer eenvoudig te begrijpen en contrastrijke 
pictogrammen vereenvoudigen de bediening 

•    handschakelaar kan vrij op het zijhek worden 
geplaatst

•    met een dagelijkse bedrijfstijd van 140 
seconden gaat de batterij 2 jaar mee

De handschakelaar heeft een zeer lange gebruikscyclus en werkt 
op batterijen. Een lampje geeft tijdig aan wanneer de batterijen 
moeten worden vervangen. De batterij kan zonder gereedschap 
achter een sluiting op de achterkant worden geplaatst.

Zoals gebruikelijk kan het verplegend personeel alle instelmoge-
lijkheden voor de gebruiker afzonderlijk vergrendelen of ontgren-
delen op de handschakelaar. Plaats hiervoor de bijgeleverde mag-
neet op het bedieningspaneel en druk op de knop om de functie 
uit te schakelen. Dit gaat nog handiger met de Dali-Lock-app.

De draadloze handschakelaar is intuïtief bedienbaar.

Een lampje geeft tijdig aan 
wanneer de batterijen  

moeten worden vervangen.

De handschakelaar kan aan 
de zijhekken worden gehan-

gen en is altijd bij de hand.
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Met het innovatieve 24-volt-systeem en de  
draadloze handschakelaar geniet de bewoner  
in bed van maximale veiligheid.

Onze Dali-bedden zijn door de vele verstelmogelijkheden van het 
ligvlak comfortabel en flexibel. Afhankelijk van de gezondheids-
toestand van de bewoner zijn bepaalde functies echter niet aan 
te bevelen. Als de zorgverlener bijvoorbeeld de anti-Trendelen-
burgstand of het verstellen van de rugleuning wil vergrendelen, 
dan kan onze Dali-Lock-app hierbij helpen. Deze app is geschikt 
voor Android- en Apple-smartphones en kan gratis worden 
gedownload uit de bekende stores. De app is geschikt voor alle 
Dali-modellen met 24-volt-aandrijving.

De Dali-Lock-app vindt automatisch het verpleegbed en maakt 
er verbinding mee door de code op de achterkant van de hand-
schakelaar te scannen. Nu kunt u alle functies individueel vergren-
delen of ontgrendelen met behulp van eenvoudige pictogrammen.

De app vindt  
uw Dali en 

maakt er  
verbinding 

mee.

De Dali-Lock-app maakt deel uit van een uitgebreid digitaal 
netwerk van Burmeier. Bezoek onze website www.burmeier.com 
om nieuws te krijgen over andere apps en de configurator voor 
moderne bedden.

De Dali-Lock-app Digitale veiligheid

VEILIG THUIS LEVEN 

De Dali-Lock-app
•     Download de gratis app Dali-Lock uit de store voor uw 

Android- of Apple-smartphone.
•   Start het zoeken naar het bed. De app vindt uw Dali.
•    Verbind uw smartphone met het bed door de code op de 

 achterkant van de handschakelaar te scannen.
•    Nu kunt u alle instellingen van de rugleuningen of de hoogtever-

stelling van het bed afzonderlijk vergrendelen of ontgrendelen.
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De softcovers zijn gemaakt van hoogwaardige stoffen en kunnen 
gemakkelijk in de wasmachine worden gewassen. Ze zijn mili-
euvriendelijk en vervaardigd volgens de Öko-Tex Standard 100.

Vind uw individuele softcover met behulp van de
Softcover-configurator op onze website.

Alle bedden van de Dali-serie bieden in de basisuitvoering al veel comfort. Maar met ori-
ginele Burmeier-accessoires kunnen het comfort, de bescherming, de mobilisatie en het 
uiterlijk nog aanzienlijk worden verbeterd. De gebruikers van de bedden genieten met een 
dienblad en leeslampje van een aangenamer dagelijks leven. Door eenvoudige montage 
en directe verzending wordt het toebehoren een natuurlijke aanvulling.

Vrienden en kenners van de Dali-serie zullen vragen stellen over de modelvariant Arminia, 
die wordt gekenmerkt door huiselijke houten panelen aan het hoofdeinde. Deze houten 
panelen zijn verkrijgbaar als toebehoren.

De bedverlenging biedt lange mensen 
de ruimte die ze nodig hebben. De ver-
lenging kan ook achteraf gemonteerd 
worden. In combinatie met de bedver-
lenging zijn bijbehorende zijhekbalken 
van 220 cm lang verkrijgbaar. 

De opsteekbare zijhekbalk verhoogt de 
zijdelingse bescherming met 18 cm.

De metalen zijhekken zijn bijzonder 
robuust en gemakkelijk te reinigen.

Het hoofd- en voeteneinde van de Dali 
kunnen bedekt worden met houten af-

dekkingen. Deze hoogwaardige designe-
lementen verbergen het aandrijfmecha-

nisme van het bed en zorgen voor een 
nog huiselijker en persoonlijker uiterlijk. 

In de vorige versie van de Dali-serie 
heette het bed met houten hoofd- en 

voeteneind "Arminia". Natuurlijk kunnen  
ook de gebruikers van de nieuwe Da-

li-serie genieten van de "Arminia-stijl".

U voelt zich meteen stukken beter in een mooi bed dat past bij uw 
woninginrichting. Met onze softcovers wordt de Dali-serie omge-
toverd tot een elegant designbed. Softcovers zijn stoffen hoezen 
die gemakkelijk kunnen worden bevestigd aan het hoofd- en 
voetenbord en aan de zijhekken. Er zijn 7 aantrekkelijke kleuren 
om uit te kiezen: petrol, donkerblauw, vanille, lavendel, bordeaux, 
oranje en bruin. 

Gezellige
elegantie in
"Arminia-stijl"

Softcover Praktisch accessoire
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Wandstootrollen beschermen het bed 
en de muren tegen beschadiging.

Nachtkastjes van Burmeier bieden veel 
opbergruimte en praktische vakken 
voor spulletjes en drankjes. Hier op de 
foto het model Cherusker met in hoogte 
verstelbare en draaibare bedtafel.

Het leeslampje zorgt voor een 
 aangenaam licht.

Het hulpmiddel bij het opstaan onder-
steunt de bewoner om zelfstandig en 
moeiteloos uit bed te komen.

De bedtafel Duo is bij uitstek geschikt 
als een opbergvak en comfortabele 
leestafel.

Het bakje voor brillen, mobiele tele-
foons of de draadloze handschakelaar 
kan op veel plaatsen worden bevestigd.

Het vulkussen kan worden bevestigd op 
het zijhek en vergemakkelijkt het zitten 
op de rand van het bed.

De zachte schuimbekleding beschermt 
de bewoners bij contact met de zijhek-
ken en bij het verlaten van het bed.

Met de vloergemonteerde voeding is 
het 24-volt-systeem ook met verschil-
lende internationale stroomkabels 
bruikbaar.

De aanpasbare zijhekken voor de 
Dali bieden veel bescherming en laten 
voldoende ruimte om in en uit bed te 
stappen.

Het dienblad kan gewoon op de 
omhoog gezette latten van het zijhek 
worden gezet.

De lat van de zijdelingse bescherming 
is met de draagtas nog eenvoudiger te 
vervoeren en bewaren.

Met de hulp van de optionele Rastomat 
kan de rugleuning van de onderbeen-
steun handmatig versteld worden.
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Modelvariant Dali Dali wash Dali low-entry Dali low-econ

Ligvlak 90 × 200 cm,
4-delig

90 × 200 cm,
4-delig

90 × 200 cm,
4-delig

90 × 200 cm,
4-delig

Buitenmaat 102 × 218 cm 102 × 218 cm 102 × 225 cm 102 × 225 cm

Hoogteverstelling 40 – 80 cm 40 – 80 cm 23 – 63 cm 32-72 cm

Veilige werklast 185 kg 185 kg 175 kg 185 kg

Anti-Trendelenburgstand 12° 12° 12° 12°

Houtdessin Naturel beuken Naturel beuken Naturel beuken Naturel beuken

Onderstelkleur Topaas Topaas Topaas Topaas

Handschakelaar zonder kabel met selectieve  
vergrendelfunctie

✓ ✓ ✓ –

Geschikt voor de Dali-Lock-app ✓ ✓ ✓ –

Machinale reiniging – ✓ – –

Ligvlak met latten van verend hout ✓ – – ✓

Metalen ligvlak O ✓ ✓ O

Linak-24-volt-aandrijfsysteem ✓ ✓ ✓ –

Vloergemonteerde voeding voor een 24-volt-systeem O O O –

Econ-230-volt-aandrijfsysteem* O – O ✓

Houten panelen voor hoofdborden O – O O

Papegaai ✓ ✓ ✓ ✓

Doorlopende zijhekken van hout ✓ ✓ ✓ ✓

Doorlopende zijhekken van metaal O – O O

Opsteekbare lat voor zijhekken O O – –

Aanpasbare zijhekken O – – O

Schuimlederen hoes O O O O

Mechanische nooddaalfunctie van de rugsteun ✓ ✓ ✓ ✓

Stootrollen O – O O

Bedverlenging 20 cm O O – O

Leeslamp O O O O

Dienblad O O O O

Opstahulp O – O O

Softcover voor hoofdborden O O – –

Softcover voor zijhekken O O O O

Handmatige verstelling van de onderbeensteun  
(Rastomat)

O ✓ ✓ O

Vulkussen O O O O

Bakje O O O O

Draagtas voor zijheklatten O O O O

Uitvoeringen en opties

Het lage bed Dali low-entry zorgt voor een rustgevende slaap en verlaagt het
risico op letsel door vallen zonder vrijheidsbeperkende maatregelen.

✓ = Standaarduitrusting     
O = Optioneel verkrijgbaar     
– = Niet leverbaar
*  Bedden met econ-aandrijfsysteem zijn uitgerust met een bedrade  

handschakelaar. Het gebruik van de Dali-Lock-app is niet mogelijk.

De Dali-serie
voor een rustgeven-
de slaap Kwaliteit 
van leven



2726

Behouder van waarden
Ons bedrijf werd opgericht in 1900 in 
Herford en is nog steeds een familiebe-
drijf. Respect en verantwoordelijkheid 
tegenover onze klanten, medewerkers en 
partners vormen de basis van ons dagelijks 
werk. Op basis van deze waarden en 
onze jarenlange ervaring bieden wij onze 
klanten over de hele wereld hoogwaardige 
producten, oplossingen en diensten voor 
de eisen van zorg en gezondheid.

Vormgever van de toekomst
Om het hoofd te kunnen bieden aan de 
snelle veranderingen in de zorg- en gezond-
heidsbranche, ontwikkelen wij onze pro-
ducten allemaal zelf. Innovaties en visies 
op de zorg voor de toekomst zijn het doel 
van ons werk. Wij staan altijd in contact 
met onze klanten om hen te ondersteunen 
bij hun dagelijkse taken. Het omzetten van 
de trends van morgen naar het heden, is 
voor ons een succesvolle traditie.

Onze expertise

Ziekenhuis

Verpleeghuis

Thuiszorg

Comfort bedden

Projectmeubilair

Service

De Stiegelmeyer-groep is uw internationale partner voor ziekenhuizen en zorginstellingen en 
met het merk Burmeier ook voor de thuiszorg. Wij ondersteunen onze klanten met praktische 
producten, oplossingen en diensten, die wij voortdurend verder ontwikkelen. 

•   Opgericht in 1900 en nog steeds in familiebezit 
•   Meer dan 1100 medewerkers wereldwijd 
•   Productie van alle kernproducten in onze eigen fabrieken 
•   Productontwikkeling en productie in Duitsland 
•   Service, training en procesoptimalisatie bij de klant op locatie
•   Internationale certificering en export naar meer dan 60 landen
•    Verkoopmaatschappijen in België, Finland, Frankrijk, Nederland, 

Polen en Zuid-Afrika 

Onze merken

Behouder van waarden

Vormgever van de toekomst



burmeier.com

Deutschland / Germany
Stiegelmeyer GmbH & Co. KG
Ackerstraße 42
32051 Herford
Phone +49 (0) 5221 185 - 0
Fax  +49 (0) 5221 185 - 252
info@stiegelmeyer.com
www.stiegelmeyer.com

Burmeier GmbH & Co. KG
Industriestraße 53 
32120 Hiddenhausen
Phone +49 (0) 5223 9769 - 0
Fax +49 (0) 5223 9769 - 090
info@burmeier.com
www.burmeier.com

Nederland / Netherlands 
Stiegelmeyer BV
Peppelenbos 7
6662 WB Elst
Phone  +31 (0) 345 581 - 881
info@stiegelmeyer.nl
www.stiegelmeyer.nl

Polska / Poland 
Stiegelmeyer Sp. z o.o.
86-212 Stolno
Grubno 63
Phone  +48 56 6771 - 400
Fax +48 56 6771 - 410
info.stolno@stiegelmeyer.pl
www.stiegelmeyer.pl

France
Stiegelmeyer SAS
16 Avenue de l'Europe 
Bâtiment SXB1
67300 Schiltigheim
Phone  +33 (0) 4 7238 - 5336
contact@stiegelmeyer.fr
www.stiegelmeyer.fr

South Africa
Stiegelmeyer Africa (PTY) Ltd
The Estuaries · Century City
Cape Town, 7441
Phone  +27 (0) 21 555 - 1415
Fax +27 (0) 21 555 - 0639
info.southafrica@stiegelmeyer.com
www.stiegelmeyer.co.za

Suomi / Finland 
Stiegelmeyer Oy
Ahjokatu 4 A
15800 Lahti
Phone  +358 (0) 3 7536 - 320
Fax +358 (0) 3 7536 - 330
stiegelmeyer@stiegelmeyer.fi
www.stiegelmeyer.fi

Vind uw plaatselijke partner op onze website: 
Find your local partner at our website: 
stiegelmeyer.com/partner
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Een bedrijf van de Stiegelmeyer-groep

Hoofdkantoor / Headquarters 


