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BESLIST BETER

Het veelzijdige platform
voor alle vereisten
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De Deka van Stiegelmeyer is veel meer dan een model eenpersoonsbed. De naam Deka 
staat voor een platform met verschillende uitvoeringsvarianten en afmetingen. Elke 
instelling kan uit het aanbod een ziekenhuisbed samenstellen dat tot in het kleinste 
detail voldoet aan de medische en economische eisen. Alle varianten overtuigen met  
de felbegeerde Stiegelmeyer-kwaliteit en een zeer goede prijs-kwaliteitverhouding.  
Ze bieden een consistent ontwerpconcept, dat veel ruimte biedt voor persoonlijke 
wensen met selecteerbare hoofdborden en patronen. Hierdoor past het bed functioneel 
en esthetisch op elke afdeling. Dankzij het eenvoudige ontwerp is de Deka ook gemakke-
lijk en grondig te reinigen. De machinaal wasbare variant ondersteunt op efficiënte wijze 
klinieken tegen multiresistente ziekteverwekkers.

Afhankelijk van de eisen is de Deka als mechanische of verschillende gemotoriseerde 
versies verkrijgbaar. Hiermee worden de specifieke behoeften van de psychiatrie en de 
klassieke verpleging afgedekt. Alle modellen zijn gemakkelijk te manoeuvreren, ook in 
kleine ruimtes. Optioneel is daar een 5de wiel voor verkrijgbaar. Als er ruimte moet 
worden bespaard, wordt in plaats van een matrasbreedte van 90 cm een smallere variant 
van 80 cm aanbevolen. Naast de vele uitrustingsopties kan elke Deka met originele 
accessoires van Stiegelmeyer worden omgetoverd tot een individueel droombed. Lees  
op de volgende pagina's meer over de vele mogelijkheden van het Deka-platform.

Deka 
Eén bed voor elke behoefte

Deka 
90 breed
Het basismodel 

• Hoogteverstelling: 
 43 tot 83 cm 

• Het praktische bed: 
 - Ligvlak 90 x 200 cm 
 - Buitenafmetingen met zijhek 102,5 x 213 cm  
 - 4-delig ligvlak 
 -  optioneel 5de wiel maakt een betere  

wendbaarheid mogelijk 
 

Pagina 4 - 7

Deka 
80 breed
Het smalle bed 

• Hoogteverstelling: 
 43 tot 83 cm 

• Het moeiteloos verplaatsbare bed 
 - Ligvlak 80 x 200 cm 
 -  Buitenafmetingen met zijhek 92,5 x 213 cm  

voor smalle deuren en gangen 
 -  Optioneel 5de wiel maakt een betere  

wendbaarheid mogelijk 
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Deka 
vaste hoogte
Betrouwbare basisfunctie 

• Ligvlakhoogte: 
 ca. 50 tot 55 cm 

• Het robuuste bed: 
 - Ligvlak 90 x 200 cm 
 -  Buitenafmetingen met zijhek 102,5 x 213 cm 
 - Bijzonder onderhoudsvriendelijk 
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Deka  
Psychiatrie-varianten
Speciale bedden voor de psychiatrie 

• Hoogteverstelling: 
 43 tot 83 cm 

• Het bed voor speciale vereisten: 
 - Ligvlak 90 x 200 cm 
 - Speciaal beveiligde elementen  
 -  Variant zonder hoogteverstelling naar keuze 

 
 

Pagina 9

BESLIST BETER 

Voordelen voor alle  
gebruikers
Verplegend personeel
•   ergonomisch werken op heuphoogte
•    rugontlastende verstelling van de mechanische 

variant
•   moeiteloze bediening van het ¾-zijhek
•   goede verrijdbaarheid

Technici
•   robuust, onderhoudsvriendelijk ontwerp
•    hoge bescherming tegen beschadiging door  

goede  manoeuvreerbaarheid en wandstootrollen
•    uitstekende hygiënische eigenschappen van de  

oppervlakken van het bed

Patiënten
•    comfortabel ligvlak met verstelbare rugleuning
•    intuïtieve bediening van de motormodellen met 

handschakelaar
•   aantrekkelijk ontwerp

Contents
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De elektrisch verstelbare varianten van de Deka bieden veel 
comfort en veiligheid in de kliniek. Ook hier is er een ruime keuze: 
opties zijn een enkele motor voor de rugsteun, 2 motoren voor  
de rugsteun en hoogteverstelling en de 3-motorige variant, 
waarbij nog een motor voor de beweging van de bovenbeensteun 
is toegevoegd.

•    Moeiteloos opklapbaar ¾-zijhek met een hoogte van 41 cm
•    Achteraf monteerbaar doorlopend zijhek verkrijgbaar  

voor bedden zonder zijhek
•    2 handschakelaarmodellen met verschillende methoden  

om functies te blokkeren

Trendelenburgpositie en anti-Trendelenburgpositie kunnen
snel en veilig met een hendel geactiveerd worden.

Met de handschakelaar kan het verplegend personeel  
de functies van het bed vergrendelen en ontgrendelen.

De pictogramknoppen spreken voor zich en zijn intuïtief 
voor de patiënt.

Met de handbediende handschakelaar worden de afzonderlijke 
functiegroepen geblokkeerd of vrijgegeven door middel van 
een schakelkast in de dekendrager.

Trendelenburg-
positie

Anti-
Trendelenburg-
positie

Machinale
wasbaarheid

5de zwenkwiel Bedverlenging Duitse
techniek

Buitenafmetingen/hoogteverstelbereik 90 breed: Buitenafmetingen/hoogteverstelbereik 80 breed:

In de afwasbare versie zijn de zijhekken voorzien  
van extra randbeveiliging.

Deka  
Motorvarianten
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Elektriciteit brengt kosten met zich mee en is niet altijd beschik-
baar op de gewenste locatie. De mechanische uitvoering van de 
Deka maakt de exploitant onafhankelijk van het elektriciteitsnet. 
Tegelijkertijd kan het bed bijna inspanningsloos uitgebreid 
worden versteld, zodat comfortabel liggen van de patiënt en 
ergonomisch werken door het verzorgend personeel op heup-
hoogte gemakkelijk mogelijk zijn.

•    Rugvriendelijke hoogteverstelling door gebruikmaking van het 
hydraulische pomppedaal

•    Ligvlak blijft tijdens de verticale verstelling in zijn baan 
•    Moeiteloos opklapbaar ¾-zijhek met een hoogte van 41 cm

Het bed is standaard uitgerust met een in de breedte  
verstelbare rugsteun zodat de patiënt geen oncomfortabele 
dwarskrachten voelt.

De Deka heeft een groot hoogteverstelbereik van 43 tot 
83 cm en kan met een pedaal snel door het verzorgend  
personeel worden ingesteld. 

De rugsteun van de Deka kan met behulp van een handgreep 
eenvoudig worden versteld door het verplegend personeel.

De Deka biedt zowel een comfortabele anti-Trendelenburg-
positie als een Trendelenburg-positie voor noodgevallen.  
Beide worden altijd mechanisch ingesteld met behulp van  
een hendel aan het voeteneind.

Trendelenburg-
positie

Anti-
Trendelenburg-
positie

Machinale
wasbaarheid

5de zwenkwiel Bedverlenging Duitse
techniek

Mechanisch
bed

Deka 
Mechanische varianten

Buitenafmetingen/hoogteverstelbereik 90 breed: Buitenafmetingen/hoogteverstelbereik 80 breed:

Geen rugbelastende 
hoogteverstelling  
met de hand
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Op psychiatrische afdelingen hebben onrustige patiënten soms 
speciale bescherming nodig. Het moet zo veel mogelijk worden 
uitgesloten dat ze het bed beschadigen en zichzelf of zorgverleners 
verwonden met de onderdelen. Onze speciaal voor de psychiatrie 
ontworpen Deka stelt op dit gebied een hoge veiligheidsnorm en 
biedt een hoog comfort. 

Zie voor meer informatie over de psychiatrische versies van de 
Deka onze aparte brochure over psychiatrische bedden.

Op sommige medische gebieden hoeft een ziekenhuisbed slechts 
basisfuncties te vervullen: het moet veilig, duurzaam en hygië-
nisch zijn en gemakkelijk te hanteren. De mechanische Deka 
zonder hoogteverstelling is ideaal voor een dergelijke basisfunc-
tie. Dit model wordt geleverd met een hoogte van 55 cm –  
een goed compromis tussen een prettige uitstaphoogte en 
ergonomisch werken.

De Deka zonder hoogteverstelling scoort met een uitstekende 
prijs-prestatieverhouding en ontziet het budget: 

•   bijzonder robuust en onderhoudsvriendelijk
•    goede hygiënische eigenschappen 
•    gemakkelijk te bedienen onrusthekken

Buitenafmetingen/hoogteverstelbereik:

Buitenafmetingen/hoogteverstelbereik:

Mocht een fixatie van de patiënt onvermijdelijk zijn, 
dan bieden de rugsteun en spanrails extra aansluit-
punten voor riemen.

Trendelenburg-
positie

Anti-
Trendelenburg-
positie

Machinale
wasbaarheid

Bedverlenging Duitse
techniek

Mechanisch
bed

Deka zonder hoogteverstelling 
betrouwbare basisfunctie

Deka  
voor psychiatrische instellingen
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Uitvoeringen en opties
Hoofd- en voeteneinde

Design Valero

•  Modern design 
•    Met robuuste profielen (zijkant roestvrij staal,  

bovenkant staal)

•  Hoofd- en voeteneinde compleet verwijderbaar 
•  Dessins uit Stiegelmeyer-Resopal-collectie

Design Classic

•  Klassiek ontwerp 
•  Met robuuste stalen profielen

•  Hoofd- en voeteneinde compleet verwijderbaar 
•  Dessins uit Stiegelmeyer-Resopal-collectie

Ligvlakken

Bodem met stalen rooster

• Materiaal staal 
• Bijzonder robuust en duurzaam

Stalen roosterbodem verwijderbaar

• Materiaal staal 
• Bijzonder robuust en duurzaam
• Apart verwijderbare elementen 

Hygiënisch ligvlak

• Materiaal polypropyleen
• Apart verwijderbare elementen
• Optioneel met uitsparingen voor gordelsysteem

Röntgendoorlaatbare rugsteun

• Optioneel voor stalen roosterbodem en hygiëne-ligvlak
• Materiaal kunststof (HPL)

2-delig ligvlak

• Verstelbare rugsteun

4-delig ligvlak

- Verstelbare rugsteun en bovenbeensteun

Wielen

Standaardwiel

•  Ø 125 mm

Coverrol

•  Ø 125 mm

Dubbele loopwielen

•  Ø 150 mm

Integraal wiel

•  Ø 150 mm

5de wiel

•  Ø 125 mm
•   Voor nauwkeurig manoeuvreren in kleine ruimtes

Stootrollen

Kunststoff

•  Ø 100 mm
•   Materiaal: Polyamide (PA6)
•   inclusief stootkegel

Universeel

•  Ø 100 mm
•   Verticaal en horizontaal werkend
•   Materiaal: polyamide (PA6), polypropylen (PP), TPE
•   Inclusief stootkegel

Extra voorzieningen

Bedverlenging

•   Verlenging van het ligvlak met 20 cm
•   Aan een handgreep uittrekbaar

Dekendrager

•   Opbergmogelijkheid bij het opmaken van het bed
•   Eenvoudig uittrekbaar aan het voeteneinde

Bevestigingshulzen

•    Geplaatst aan het hoofdeinde voor ronde- of ovale oprichters en infuusstandaard

Bevestigingshulzen voor bedden met bedverlenging

•   Geplaatst aan het voeteneinde
•   Bieden ruimte voor infuusstandaarden

Onderstelafdekking

•   Beschermt de wielopeningen aan het hoofd- en voeteneinde tegen vervuiling



1312 ✓= standaard      o = optioneel verkrijgbaar      – = niet leverbaar     * bij machinaal wasbare uitvoering met randbeveiliging (S. 6)      ** niet in alle uitvoeringen verkrijgbaar ✓= standaard      o = optioneel verkrijgbaar      – = niet leverbaar     ** niet in alle uitvoeringen verkrijgbaar

Uitvoeringen en opties
Deka 90 breed 80 breed Deka vaste hoogte

Zijhekken

Zonder zijhek ✓ ✓ ✓

¾-zijhek* O O O

¾-zijhek met extra wandstootrol* O O O

Verstelmogelijkheden

Zonder hoogteverstelling, zonder kantelen, mechanische rugsteun – – ✓

Zonder hoogteverstelling, zonder kantelen, mechanische rug-  
en bovenbeensteun – – O

Hoogteverstelling, rugsteun, bovenbeensteun  
en kantelen mechanisch ✓ ✓ –

Gemotoriseerde rugsteun, hoogteverstelling, bovenbeensteun
en kantelen mechanisch O O –

Hoogteverstelling en gemotoriseerde rugsteun, bovenbeensteun
en kantelen mechanisch O O –

Gemotoriseerde hoogteverstelling, rugsteun en bovenbeensteun,
kantelen mechanisch O O –

Pomppedaal voor hydraulische hoogteverstelling**
Rechts ✓ ✓ –

Rechts en links O O –

Elektronische componenten**

Handschakelaar (met blokkeerfunctie) O O –

Handschakelaar en schakelkast O O –

Accu O O –

Ontwerp hoofdeinde en voeteneinde

Classic ✓ ✓ ✓

Valero gelakt O – O

Valero verchroomd, spijlen roestvrij O – O

Vast hoofdeinde en voeteneinde O O O

Basiskleuren

Kristalwit vergelijkbaar met NCS SO500N ✓ ✓ ✓

Argentum, vergelijkbaar met RAL 9006 O O O

Ontsmetting, beschermingsklasse

Handmatige verwerking, IPX6 ✓ ✓ ✓

Machinale verwerking, IPX6W O O –

Ligvlakken

Stalen roosterbodem vastgelast ✓ ✓ ✓

Stalen roosterbodem verwijderbaar O O O

Hygiënisch ligvlak O O O

Röntgendoorlaatbare rugsteun O O –

2-delig – – ✓

4-delig ✓ ✓ O

Deka 90 breed 80 breed Deka vaste hoogte

Wandstootrollen met stootkegel

4 standaard, rondom ✓ ✓ ✓

4 universeel, rondom O O O

2 universeel hoofdeinde, 2 standaard voeteneinde O O O

Wielen

Standaardwiel, afzonderlijk rembaar, Ø 125 mm ✓ ✓ ✓

Coverwiel Ø 125 mm O O O

Integraal wiel Ø 150 mm O O O

Dubbel wiel Ø 150 mm O O O

5de wiel

Dubbel wiel Ø 125 mm O O O

Geleidende wielenset

1 wiel ✓ ✓ ✓

2 wielen O O O

4 wielen O O O

Rempedaal

Kunststof met kleuraanduiding ✓ ✓ ✓

Gegoten, verchroomd O O O

Posities vaste wielen

Hoofdzijde rechts ✓ ✓ ✓

Hoofdzijde links O O O

Voeteneinde rechts O O O

Voeteneinde links O O O

Bedmidden (5de wiel)** O O –

Extra voorzieningen

Onderstelafdekking O O –

Bedverlenging O O –

Dekendrager O O O

5de wiel** O O –
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Dessins

Technische gegevens
Deka 90 breed 80 breed Deka vaste hoogte

Afmetingen en gewichten

Buitenafmetingen zonder zijhek 95 x 213 cm 85 x 213 cm 95 x 213 cm

Buitenafmetingen met zijhek 102,5 x 213 cm 92,5 x 213 cm 102,5 x 213 cm

Ligvlak (matrasmaat) 90 x 200 cm 80 x 200 cm 90 x 200 cm

Bedverlenging 20 cm 20 cm –

Ligvlakopdeling ca. 80 – 20 – 35 – 56 cm ca. 80 – 20 – 35 – 56 cm ca. 80 – 20 – 35 – 56 cm

Lengteaanpassing van de rugsteun** 8 cm 8 cm –

Veilige werklast 225 kg 225 kg 225 kg

Maximaal gewicht patiënt ca. 185 – 215 kg ca. 185 – 215 kg ca. 185 – 215 kg

Bodemvrijheid onderstel ca. 15 cm ca. 15 cm ca. 17,5 cm

Totaal gewicht ca. 130 kg ca. 130 kg ca. 90 kg

Beschermhoogte van de ¾ -zijhekken 41 cm 41 cm 41 cm

Verstelbereiken

Kanteling in Trendelenburg-positie** 16° 16° –

Kanteling in anti-Trendelenburg-positie** 18° 18° –

Ligvlakhoogte ca. 43 – 83 cm ca. 43 – 83 cm ca. 50/55 cm

Hoek rugsteun tot ca. 70° tot ca. 70° tot ca. 70°

Hoek bovenbeensteun tot ca. 85 ° (mechanische uitvoering)
tot ca. 35° (elektromot. uitvoering)

tot ca. 85° 

 ✓= Standaard      o = optioneel verkrijgbaar      – = niet leverbaar     ** niet in alle uitvoeringen verkrijgbaar

Behouder van waarden
Ons bedrijf werd opgericht in 1900 in Herford en is nog steeds 
een familiebedrijf. 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 hoogwaar-
dige 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 gezondheidsbranche, ontwikkelen wij onze 
producten 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.

De Stiegelmeyer-groep is uw internationale partner 
voor ziekenhuizen en zorginstellingen en met het 
merk Burmeier ook voor de thuiszorg. Wij onder-
steunen 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

Onze expertise

Ziekenhuis

Verpleeghuis

Thuiszorg

Comfortbedden

Projectmeubelen

Service

Behouder van waarden

Vormgever van de toekomst



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

Vind uw plaatselijke partner op onze website: 
Find your local partner at our website: 
stiegelmeyer.com/partner

Hoofdkantoor / 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
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