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JAKOŚĆ, KTÓRA ROBI RÓŻNICĘ

Wszechstronny produkt
dla wszystkich potrzeb
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Łóżko Deka od Stiegelmeyer to więcej niż jeden model łóżka. Nazwa Deka to synonim produktu o różnych 
wersjach wyposażenia i wymiarach dostosowanych do potrzeb. Nasza oferta jest tak zróżnicowana, że klienci 
z łatwością mogą stworzyć łóżko szpitalne, które nawet w najdrobniejszych detalach będzie spełniać wymagania 
medyczne i ekonomiczne danej placówki. Wszystkie wersje łóżka wyróżniają się uznaną jakością Stiegelmeyer 
i świetnym stosunkiem ceny do jakości. Oferujemy spójny design, który zapewnia wiele możliwości indywidual-
nego dostosowania – na przykład poprzez dobór kształtu szczytu czy wybór dekoru. Dzięki temu właściwości 
i wygląd łóżka idealnie dopasują się do potrzeb danego oddziału. Minimalistyczny design o prostych kształtach 
sprawia, że łóżko Deka można wyczyścić w prosty, a przy tym precyzyjny sposób. Wersja dostosowana do 
czyszczenia mechanicznego skutecznie wspiera placówki lecznicze w walce z wieloodpornymi czynnikami 
chorobotwórczymi.

W zależności od potrzeb łóżko Deka występuje w wersji mechanicznej, jak i w wersjach o różnych stopniach 
zmotoryzowania. Dzięki temu łóżko spełnia wymagania typowe dla poszczególnych oddziałów – od psychiatrii 
po klasyczną opiekę nad chorymi. Wszystkie modele wyróżniają się mobilnością i dobrą manewrowością, nawet 
w ciasnych pomieszczeniach. Ułatwia to również opcjonalne, piąte kółko. W przypadku wymagających warun-
ków przestrzennych można zaoszczędzić nieco miejsca, wybierając węższy wariant o szerokości 80 cm zamiast 
wariantu standardowego (szerokość leża 90 cm). Zróżnicowane opcje wyposażenia to nie wszystko – dzięki 
oryginalnym akcesoriom od Stiegelmeyer każde łóżko Deka można zmienić w wymarzony mebel. Na kolejnych 
stronach znajduje się więcej informacji o możliwościach, jakie daje produkt Deka.

Deka 
Jedno łóżko dla wszystkich potrzeb

Deka 
o szerokości 90 cm
Model podstawowy 
 

• Regulacja wysokości: 
 od 43 do 83 cm 

• Praktyczne łóżko: 
 - Leże o wymiarach 90 × 200 cm 
 -  Wymiary zewnętrzne z zabezpieczeniem bocznym 

102,5 × 213 cm
 - 4-segmentowe leże 
 -  opcjonalne 5. kółko to gwarancja lepszej  

zwrotności 

Strona 4 – 7

Deka 
o szerokości 80 cm
Wąskie łóżko 
 

• Regulacja wysokości: 
 od 43 do 83 cm 

• Łóżko przestawiane bez żadnego wysiłku: 
 - Leże 80 × 200 cm 
 -  Wymiary zewnętrzne z zabezpieczeniem  

bocznym 92,5 × 213 cm z myślą o wąskich  
drzwiach i korytarzach 

 -  Opcjonalne 5. kółko zapewnia lepszą  
manewrowość 

Strona 4 – 7

Deka 
o stałej wysokości
Niezawodna opieka 
podstawowa 

• Wysokość leża: 
 ok. 50 do 55 cm 

• Wytrzymałe łóżko: 
 - Leże o wymiarach 90 × 200 cm 
 -  Wymiary zewnętrzne z zabezpieczeniem bocznym 

102,5 × 213 cm 
 - Produkt wyjątkowo łatwy w utrzymaniu 
 

Strona 8

Deka  
wersje do opieki 
psychiatrycznej
Łóżka specjalne do opieki  
psychiatrycznej
• Regulacja wysokości: 
 od 43 do 83 cm 

• Łóżko spełniające szczególne wymagania: 
 - Leże o wymiarach 90 × 200 cm 
 - Specjalnie zabezpieczone elementy  
 -  Dostępna także wersja bez regulacji wysokości 

 
 

Strona 9

JAKOŚĆ, KTÓRA ROBI RÓŻNICĘ 

Korzyści dla wszystkich 
użytkowników
Personel pielęgniarski
•   Ergonomiczna praca na wysokości bioder
•    Przyjazna dla kręgosłupa regulacja w przypadku  

wersji mechanicznej
•    Bezproblemowa obsługa zabezpieczeń bocznych 

typu ¾
•   Dobra mobilność

Technicy
•   Wytrzymały, prosty w utrzymaniu design
•    Zwiększona ochrona przed uszkodzeniami dzięki 

dobrej manewrowości oraz zastosowaniu krążków 
odbojowych

•    Wyjątkowe właściwości higieniczne dla dobrego 
stanu powierzchni łóżek

Pacjenci
•    Wygodne leże z funkcją autoregresji oparcia 

pleców
•    Intuicyjna obsługa modeli silnikowych z poziomu 

pilota
•   Estetyczny wygląd

Spis treści
 4 Wersje modeli 

 10 Wyposażenie i opcje

 14 Dane techniczne

 14 Dekory

 15 Grupa Stiegelmeyer
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Wersje łóżka Deka z regulacją silnikową to gwarancja wygody i 
bezpieczeństwa w codziennym życiu w placówkach leczniczych. 
Także w tym zakresie oferujemy szerokie możliwości wyboru: nasi 
klienci mogą zdecydować się na pojedynczy silnik do regulacji 
oparcia pleców, 2 silniki do regulacji oparcia pleców i wysokości 
oraz na wersję z 3 silnikami, w której występuje dodatkowa opcja 
dostosowania oparcia ud za pomocą kolejnego silnika.

•    Bezproblemowo wychylane zabezpieczenie boczne typu ¾ 
o wysokości wynoszącej 41 cm

•    Możliwość późniejszego montażu zabezpieczenia bocznego na 
całej długości w łóżkach bez zabezpieczenia bocznego

•    Dostępne są 2 modele pilotów z różnymi metodami  
blokady funkcji

Pozycję Trendelenburga oraz pozycję z opuszczonymi nogami
można ustawić szybko i bezpiecznie za pomocą dźwigni.

Opiekunowie mogą blokować i odblokowywać pilot,  
aby zarządzać funkcjami łóżka.

Funkcje przycisków z piktogramami są jasne, a pacjenci 
rozumieją je intuicyjnie.

Alternatywny pilot umożliwia blokowanie oraz odblokowywa-
nie zestawów funkcji za pomocą kasety blokującej, znajdującej 
się w półce na pościel.

Pozycja
Trendelenburga

Niska pozycja
nóg

Możliwość
czyszczenia
maszynowego

5. kółko Przedłużenie
łóżka

Niemiecka
technologia

Wymiary zewnętrzne/zakres regulacji wysokości modelu  
o szerokości 90 cm:

Wymiary zewnętrzne/zakres regulacji wysokości modelu 
o szerokości 80 cm:

W przypadku wersji dostosowanej do czyszczenia  
mechanicznego zabezpieczenie boczne jest wyposażone 
w dodatkowy element chroniący krawędzie.

Deka  
Wersje silnikowe
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Zasilanie elektryczne to dodatkowe koszty, poza tym takie 
rozwiązanie nie wszędzie jest możliwe. Mechaniczne wersje Deka 
pozwalają na korzystanie z łóżka niezależnie od sieci. Jednocze-
śnie zakres niewymagającej wysiłku regulacji łóżka jest na tyle 
szeroki, że zapewnia wygodną pozycję pacjenta, a także ergono-
miczną pracę opiekunów na wysokości bioder.

•    Przyjazna dla pleców regulacja wysokości pedałem 
 hydraulicznym

•    Podczas regulacji pionowej leże pozostaje w swojej pozycji 
•    Bezproblemowo wychylane zabezpieczenie boczne typu ¾ 

o wysokości wynoszącej 41 cm

Standardowe wyposażenie obejmuje funkcję autoregresji opar-
cia pleców, aby na pacjentów nie oddziaływały nieprzyjemne
siły nacisku.

Łóżko Deka można przestawiać w szerokim zakresie regulacji 
wysokości od 43 do 83 cm za pomocą łatwo dostępnego peda-
łu, obsługiwanego stopą przez opiekunów. 

Opiekunowie mogą wyregulować oparcie pleców łóżka Deka  
za pomocą prostego w obsłudze uchwytu ręcznego.

Deka umożliwia przestawienie zarówno do wygodnej pozycji 
z opuszczonymi nogami, jak i do pozycji Trendelenburga na wy-
padek sytuacji awaryjnej. Obie pozycje ustawia się mechanicz-
nie za pomocą dźwigni znajdującej się przy szczycie dolnym.

Pozycja
Trendelenburga

Niska pozycja
nóg

Możliwość
czyszczenia
maszynowego

5. kółko Przedłużenie
łóżka

Niemiecka
technologia

Łóżko
mechaniczne

Deka 
Wersje mechaniczne

Brak obciążającej 
dla kręgosłupa 
regulacji wysokości  
realizowanej 
ręcznie

Wymiary zewnętrzne/zakres regulacji wysokości modelu  
o szerokości 90 cm:

Wymiary zewnętrzne/zakres regulacji wysokości modelu 
o szerokości 80 cm:
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Niespokojni pacjenci przebywający na oddziałach psychiatrycz-
nych wymagają niekiedy specjalnej ochrony. W takim wypadku 
należy w miarę możliwości zapobiegać uszkodzeniu łóżka przez 
pacjenta oraz zranienia siebie lub opiekunów częściami łóżka. 
Wersja łóżka Deka opracowana specjalnie z myślą o oddziałach 
psychiatrycznych zapewnia w tym względzie wysoki standard 
bezpieczeństwa, bez kompromisów w kwestii wygody. 

Więcej informacji o wersjach Deka dla psychiatrii można znaleźć 
w naszym osobnym prospekcie z łóżkami psychiatrycznymi.

W niektórych obszarach placówki leczniczej łóżko szpitalne musi 
spełniać jedynie podstawowe funkcje: musi być bezpieczne, 
trwałe i higieniczne oraz cechować się dobrą manewrowością. Na 
potrzeby opieki podstawowej zdecydowanie wystarcza mecha-
niczna wersja łóżka Deka bez regulacji wysokości. Ten model ma 
wysokość 55 cm, co jest kompromisem między wygodną wysoko-
ścią do schodzenia z łóżka oraz pozycją umożliwiającą ergono-
miczną pracę.

Łóżko Deka bez regulacji wysokości przekonują wyjątkowym 
stosunkiem ceny do jakości i nie nadszarpują budżetu:

•   Wyjątkowo wytrzymałe i łatwe w utrzymaniu łóżko
•    Dobre właściwości higieniczne 
•    Proste w obsłudze zabezpieczenie boczne

Wymiary zewnętrzne/zakres regulacji wysokości:

Wymiary zewnętrzne/zakres regulacji wysokości:

Jeśli niezbędne jest unieruchomienie pacjenta, w opar-
ciu pleców i szynach mocujących znajdują się dodatko-
we punkty umożliwiające zamocowanie pasów.

Pozycja
Trendelenburga

Niska pozycja
nóg

Możliwość
czyszczenia
maszynowego

Przedłużenie
łóżka

Niemiecka
technologia

Łóżko
mechaniczne

Deka bez regulacji wysokości 
Niezawodna opieka podstawowa

Deka  
Do szpitali psychiatrycznych
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Wyposażenie i opcje
Szczyt górny i dolny

Model Valero

•  Nowoczesny design 
•    Z wytrzymałymi profilami (po bokach stal nierdzewna, 

na górze stal)

•    Możliwość całkowitego demontażu szczytu  
górnego oraz dolnego

•    Dekory z kolekcji Resopal od Stiegelmeyer

Model Classic

•  Klasyczny design 
•  Wytrzymałe profile 

•    Możliwość całkowitego demontażu szczytu  
górnego oraz dolnego

•    Dekory z kolekcji Resopal od Stiegelmeyer

Leża

Leże ze stalowej kratki

• Wykonane ze stali 
• Wyjątkowo wytrzymałe i trwałe

Leże ze stalowej kratki z możliwością demontażu

• Wykonane ze stali 
• Wyjątkowo wytrzymałe i trwałe
• Możliwość demontażu poszczególnych elementów 

Leże higieniczne

• Wykonane z polipropylenu
• Możliwość demontażu poszczególnych elementów
• Opcjonalne otwory do systemu pasów

Oparcie pleców pozwalające na wykonanie prześwietlenia

• Opcjonalnie do leża ze stalowej kratki i leża higienicznego
• Wykonane w pełni z tworzywa sztucznego (HPL)

Leże 2-segmentowe

• Regulowane oparcie pleców

Leże 4-segmentowe

• Regulowane oparcie pleców i ud

Kółka jezdne

Kółko standardowe

•  Ø 125 mm

Kółko z osłoną

•  Ø 125 mm

Podwójne kółko jezdne

•  Ø 150 mm

Kółko zintegrowane

•  Ø 150 mm

5. kółko

•  Ø 125 mm
•   Zapewnia optymalną manewrowość nawet w najmniejszych pomieszczeniach

Krążki odbojowe

Plastikowy

•  Ø 100 mm
•   Materiał: poliamid (PA6)
•   Wraz ze stożkiem odbojnikowym ściennym

Uniwersalne

•  Ø 100 mm
•   Działanie w pionie i w poziomie
•   Materiał: poliamid (PA6), polipropylen (PP), TPE
•   Wraz ze stożkiem odbojnikowym ściennym

Dodatkowe wyposażenie

Przedłużenie łóżka

•   Przedłużenie leża o 20 cm
•   Wysuwane za uchwyt ręczny

Półka na pościel

•   Przestrzeń ułatwiająca ścielenie łóżka
•   Półka jest umieszczona przy szczycie dolnym i wysuwana w prosty sposób

Tuleja mocująca

•    Umieszczona po stronie szczytu górnego, służy do mocowania wysięgnika z rury okrągłej i owalnej oraz stojaka na 
kroplówkę

Tuleje mocujące w przypadku łóżek z elementem przedłużającym

•   Umieszczone po stronie szczytu dolnego
•   Zapewniają miejsce na stojak z kroplówką

Osłona podstawy łóżka

•   Chroni przed zanieczyszczeniami uchwyty kółek znajdujące się przy szczycie górnym i dolnym



1312 ✓= standard      o = dostępne jako opcja      – = niedostępne     * w przypadku wersji dostosowanej do czyszczenia mechanicznego z zabezpieczeniem krawędzi (strona 4)       
** dostępne nie we wszystkich wersjach

✓= standard      o = dostępne jako opcja      – = niedostępne     ** dostępne nie we wszystkich wersjach

Wyposażenie i opcje
Deka o szerokości  

90 cm
o szerokości  

80 cm Deka o stałej wysokości

Zabezpieczenia boczne

Bez zabezpieczenia bocznego ✓ ✓ ✓

Zabezpieczenie boczne typu ¾* O O O

Zabezpieczenie boczne typu ¾ z dodatkowym krążkiem  
odbojnikowym* O O O

Możliwości regulacji

Bez regulacji wysokości, bez nachylania, mechaniczna nastawa  
oparcia pleców – – ✓

Bez regulacji wysokości, bez nachylania, mechaniczne nastawa  
oparcia pleców i ud – – O

Regulacja wysokości, nastawa oparcia pleców i ud oraz
nachylenie realizowane mechanicznie ✓ ✓ –

Oparcie pleców automatycznie, a regulacja wysokości, nastawa  
oparcia ud oraz nachylenie realizowane mechanicznie O O –

Regulacja wysokości i nastawa oparcia pleców automatycznie,  
a nastawa oparcia ud oraz nachylenie realizowane mechanicznie O O –

Regulacja wysokości, nastawa oparcia pleców i ud automatycznie,
a nachylenie realizowane mechanicznie O O –

Pedał do hydrauliczne regulacji wysokości**

Po prawej stronie ✓ ✓ –

Po prawej i lewej stronie O O –

Podzespoły elektroniczne**

Pilot (z funkcją blokady) O O –

Pilot i kaseta blokująca O O –

Akumulator O O –

Design szczytów górnych i dolnych

Classic ✓ ✓ ✓

Valero lakierowany O – O

Valero chromowany, słupki Niro O – O

Zabezpieczony szczyt górny i dolny O O O

Kolory podstawowe

Kryształowa biel zbliżona do NCS SO500N ✓ ✓ ✓

Srebrny zbliżony do RAL 9006 O O O

Odkażanie, stopień ochrony

Czyszczenie ręczne, IPX6 ✓ ✓ ✓

Czyszczenie maszynowe, IPX6W O O –

Leża

Leże z przyspawanej stalowej kratki ✓ ✓ ✓

Leże ze stalowej kratki z możliwością demontażu O O O

Leże higieniczne O O O

Oparcie pleców pozwalające na wykonanie prześwietlenia O O –

2-segmentowe – – ✓

4-segmentowe ✓ ✓ O

Deka o szerokości  
90 cm

o szerokości  
80 cm Deka o stałej wysokości

Rolki odbojowe ze stożkiem

4 standardowe, obwodowe ✓ ✓ ✓

4 uniwersalne, obwodowe O O O

2 uniwersalne po stronie szczytu górnego, 2 standardowe po stronie 
szczytu dolnego O O O

Kółka jezdne

Kółko standardowe, blokowane niezależnie, Ø 125 mm ✓ ✓ ✓

Kółko z osłoną Ø 125 mm O O O

Kółko zintegrowane Ø 150 mm O O O

Podwójne kółko jezdne Ø 150 mm O O O

5. kółko

Podwójne kółko jezdne Ø 125 mm O O O

Kółka z powłoką antystatyczną

1 kółko ✓ ✓ ✓

2 kółka O O O

4 kółka O O O

Pedał hamulca

Z tworzywa sztucznego, z kolorowym oznakowaniem ✓ ✓ ✓

Odlew ciśnieniowy, chromowany O O O

Kierunkowe ustawienie kółek

Przy szczycie górnym, po prawej stronie ✓ ✓ ✓

Przy szczycie górnym, po lewej stronie O O O

Przy szczycie dolnym, po prawej stronie O O O

Przy szczycie dolnym, po lewej stronie O O O

Środek łóżka (5-te kółko)** O O –

Dodatkowe wyposażenie

Osłona podstawy łóżka O O –

Przedłużenie łóżka O O –

Półka na pościel O O O

5. kółko** O O –
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Dekory

Dane techniczne
Deka o szerokości 90 cm o szerokości 80 cm Deka o stałej wysokości

Wymiary i masy

Wymiary zewnętrzne bez zabezpieczenia bocznego 95 × 213 cm 85 × 213 cm 95 × 213 cm

Wymiary zewnętrzne z zabezpieczeniem bocznym 102,5 × 213 cm 92,5 × 213 cm 102,5 × 213 cm

Leże (wymiary materaca) 90 × 200 cm 80 × 200 cm 90 × 200 cm

Przedłużenie łóżka 20 cm 20 cm –

Podział leża ok. 80 – 20 – 35 – 56 cm ok. 80 – 20 – 35 – 56 cm ok. 80 – 20 – 35 – 56 cm

Kompensacja długości oparcia pleców** 8 cm 8 cm –

Bezpieczne obciążenie robocze 225 kg 225 kg 225 kg

Maksymalna masa pacjenta ok. 185 – 215 kg ok. 185 – 215 kg ok. 185 – 215 kg

Prześwit pod podstawą łóżka ok. 15 cm ok. 15 cm ok. 17,5 cm

Masa całkowita ok. 130 kg ok. 130 kg ok. 90 kg

Wysokość ochronna zabezpieczenia 
bocznego typu ¾ 41 cm 41 cm 41 cm

Zakresy regulacji

Przechylenie do pozycji z opuszczoną głową** 16° 16° –

Przechylenie do pozycji z opuszczonymi nogami** 18° 18° –

Wysokość leża ok. 43 – 83 cm ok. 43 – 83 cm ok. 50/55 cm

Kąt oparcia pleców do ok. 70° do ok. 70° do ok. 70°

Kąt oparcia ud do ok. 85° (wersja mechaniczna)
do ok. 35° (wersja z silnikiem elektrycznym)

do ok. 85° 

 ✓= standard      o = dostępne jako opcja      – = niedostępne     ** dostępne nie we wszystkich wersjach

Chronimy wartości
Nasze przedsiębiorstwo zostało założone w roku 1900 w Her-
ford i po dziś dzień pozostaje przedsiębiorstwem rodzinnym. 
Szacunek i odpowiedzialność w stosunku do naszych klientów, 
pracowników i partnerów stanowią podstawę naszej codziennej 
pracy. Opierając się na tych wartościach oraz naszym długo-
letnim doświadczeniu, oferujemy klientom na całym świecie 
produkty, rozwiązania i usługi wysokiej jakości z segmentu 
opieki i zdrowia.

Tworzymy przyszłość
Aby błyskawicznie reagować na zmiany zachodzące w dzie-
dzinie opieki i zdrowia,  sami opracowujemy wszystkie nasze 
produkty. Wdrażanie innowacji i opracowywanie wizji opieki na 
przyszłość są celem naszej pracy. Ponadto jesteśmy w stałym 
kontakcie z naszymi klientami, aby wspierać ich w realizacji 
codziennych zadań. Wdrażanie trendów przyszłości już w teraź-
niejszości jest naszą tradycją.

Grupa Stiegelmeyer jest międzynarodowym  
partnerem dla szpitali i domów opieki, a poprzez 
markę Burmeier – również dla klientów z sektora 
opieki domowej. Wspieramy naszych klientów  
poprzez praktyczne, stale optymalizowane  
produkty, rozwiązania i usługi.  

•    Założone w 1900 r., do dziś pozostaje przedsiębiorstwem 
rodzinnym 

•   Ponad 1100 pracowników na całym świecie 
•    Wytwarzanie wszystkich kluczowych produktów odbywa 

się we własnych zakładach 
•    Projektowanie i wytwarzanie produktów jest realizowane 

w Niemczech 
•    Serwis, szkolenia i optymalizacja procesów w siedzibie 

klientów
•   Międzynarodowe certyfikaty i eksport do ponad 60 krajów
•    Przedstawicielstwa handlowe w Belgii, Finlandii, Francji, 

Holandii,  Polsce i RPA 

Chronimy wartości
Tworzymy przyszłość

Nasze marki

Nasze specjalizacje

Szpitale

Domy opieki

Opieka domowa

Komfortowe łóżka

Systemy meblowe

Serwis



stiegelmeyer.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
8 Allée des Chevreuils
69380 Lissieu
Phone  +33 (0) 4 7238 - 5336
Fax +33 (0) 4 7238 - 5481
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

Znajdź lokalnego dystrybutora na naszej stronie internetowej: 
Find your local partner on our website: 
www.stiegelmeyer.com/partner
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Siedziba główna / Headquarters 

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


