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Sairaalasänky kaikille osastoille

E v a r i o



32

Sairaalasängyille asetetaan paljon erilaisia toiveita ja vaatimuksia. Sänkyjen erilaiset 
tehtävät sairaalan eri osastoilla ovat niin moninaisia ja laajoja, että voisi ajatella tarvitta-
van useita erilaisia erikoissänkyjä. Valitsemalla yksi perusmalli voidaan saavuttaa kaikki 
käyttöpaikan vaatimukset – ja vieläpä käyttäjäystävällisesti ja kustannustehokkaasti. 
Juuri tämän lähestymistavan pohjalta valmistetaan Stiegelmeyer Evario -sairaalasängyt. 

Kehittyneen modulaarisen järjestelmänsä ansiosta Evario-sairaalasängyt voidaan 
muuntaa sopimaan monille eri osastoille. Laaja valikoima erilaisia ohjausvaihtoehtoja, 
sivulaitajärjestelmiä, pyörätyyppejä ja päätymalleja muodostaa yksilölliset vaatimukset 
täyttävän, käytännöllisen ja esteettisen kokonaisuuden, ja lisäksi hyvän vastineen rahalle 
taloudellisesta näkökulmasta katsoen. 

Evarion vaivaton käyttö on omiaan keventämään hoitohenkilöstön työtä. Sen tasopintai-
nen muotoilu ja konepestävyys ovat merkittäviä myötävaikuttavia tekijöitä sairaalan 
korkean puhtaustason ylläpitämiseksi sekä taistelussa taudinaiheuttajia vastaan.

Evario 
Sairaalasänky kaikkiin vaatimuksiin

Evario   

Leveys 90 cm

•     Makuutaso (patjan koko): 
90 x 200 cm

 -  Käyttö mahdollista 90 cm:n patjoilla ja 
vaihtuvapaineisella järjestelmällä

 -  Stelo- tai Rondo-päädyllä
 -  Kaksiosainen Protega-sivulaita
 -  Ohjaus LCD-käsiohjaimella tai  

integroiduilla käyttöpaneeleilla 
 - Johdot piilotettu runkoon 

Sivu 6

Evario  

Leveys 87 cm

•     Makuutaso (patjan koko): 
87 x 200 cm

 -  Ulkoleveys alle 1 metriä
 -  Valikoimassa kaksiosainen  

Protega-sivulaita ja ¾-sivulaita
 -  Ohjaus LCD-käsiohjaimella tai  

integroiduilla käyttöpaneeleilla 
 -  Intercontinental-, Stelo- tai  

Rondo-päädyllä

Sivu 6

Evario, 
erikoispitkä malli
Sänky pitkille potilaille

•     Makuutaso (patjan koko): 
87 x 210 cm

 -  Sängyn pidentäminen 18 cm:llä  
mahdollista

 -  Valikoimassa kauniita päätymalleja  
 
 
 
 

Sivu 18

Evario, 
erikoisleveä malli
Erityisen miellyttävä
makuuasento
•  Makuutaso (patjan koko): 

97 x 200 cm

 -  Sopii myös painaville potilaille
 -  Optiona 5. pyörä parantaa sängyn 

siirrettävyyttä
 
 
 
 

Sivu 18

Evario, 
vaa’alla varustettu
Tarkka punnitus

•  Makuutaso (patjan koko): 
90 x 200 cm

 -  Integroitu sänkyvaaka erillisellä käsioh-
jaimella

 -  Punnitustarkkuus 200 g
 -  Out-of-Bed-System mahdollinen varus-

teena (optio)
  
 

Sivu 19

Evario, kiinteällä  
pääpuolen päädyllä  
varustettu
Turvallinen korkeudensäätö
•   Makuutaso (patjan koko): 

87 x 200 cm

 -  Ei törmäystä kalusteisiin  
korkeudensäädön aikana 

 -  Korkeudensäätöalue 35–85 cm  
(integraalipyörällä)

 -  Lisävarusteiden (kohottautumisteline, 
nesteenantoteline) turvallinen käyttö 
makuutason täydellä liikkuvuudella 

Sivu 20

 4 Selkeät edut 

 6  Evario − sairaalasänky  
kaikille osastoill e 

 8 ¾-sivulaita

 9  Protega-sivulaita

 10 Integroitu käyttöpaneeli

 11 LCD-käsiohjain

 12 Käytännölliset käyttötoiminnot

 13 Digitaaliset tukijärjestelmät

 14  Useita etuja hoitajille

 16 Useita etuja potilaille

 18 Evario, erikoisleveä malli

 18 Evario, erikoispitkä malli

 19 Evario, vaa’alla varustettu

 20  Evario, kiinteällä pääpuolen  
päädyllä varustettu

 21 Taloudelliset edut ja laatu

 22 Korkea puhtaustaso

 24  Huolto ja kunnossapito

 25 Varustelut ja optiot

 29 Tekniset tiedot

 30  Stiegelmeyer-ryhmä

Sisältö
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Selkeät edut

Tukeva kiinnitys

Sivulaita- ja päätyrakenteet tarjoavat potilaalle 
turvallisen, vakaan tuen sängyn vieressä seistessä. 
Lisäksi pääpuolen ja jalkopään päädyn työntökaa-
ret ovat apuna sängyn siirroissa.

Hygieniset makuutasot

Kaikki makuutasovaihtoehdot tarjoavat 
korkealaatuista hyvinvointia. Makuu-
tason osat voidaan irrottaa erikseen 
pesua ja desinfiointia varten, ja ne 
soveltuvat myös koneelliseen puhdis-
tukseen.

Laaja korkeudensäätöalue

Makuutason matalalla 32 cm alakorkeudella 
voidaan minimoida potilaan sängystä putoamisen 
loukkaantumisriskiä. 91 cm yläkorkeus mahdollis-
taa eripituisille hoitajille ergonomisen ja sopivan 
työskentelyasennon.

5. pyörä

Ohjauspyöränä toimiva 5. pyörä avustaa sairaa-
lasängyn ohjausta pienissä huoneissa ja kapeilla 
käytävillä.

Protega-sivulaidat

Jaetun sivulaitamallin pääpuoli seuraa makuuta-
son säätöliikkeitä, tarjoten optimaalisen suojan ja 
noin 41 cm turvakorkeuden.

Käytännöllisen pelkistetyt,  
selkeät päätymallit

Intercontinental-, Stelo- ja Rondo-pää-
tymallien pelkistetyt rakenteet ovat 
yksinkertaiset ja nopeat puhtaanapidon 
kannalta. Tilauksesta sänky voidaan 
toimittaa kiinteällä päädyllä, joka pysyy 
samassa asennossa myös korkeutta 
säädettäessä. 

Selkäosan erikoisliukumekanismi

Makuutason säätöasentojen liikkeissä miellyttäväl-
lä tavalla mukana liikkuva selkäosa ehkäisee ihon 
hankautumien tai painehaavojen muodostumista.

Integroitu käyttöpaneeli

Protega-sivulaitaan integroitu, molemmilta puolilta 
näppäiltävä käyttöpaneeli palvelee potilaita, hoi-
tajia ja ylläpitoa, tarjoten lukuisia toimintoja ja jo 
ennakkoon ohjelmoituja säätötoimintoja. 

Vaurioilta suojaaminen

Törmäyssuojin ja eri tavoin muotoilluin puskurirul-
lin voidaan tehokkaasti ennakoida ja minimoida 
niin sairaalasänkyihin kuin muihin huonekaluihin 
kohdistuvat töytäisyt.

LCD-käsiohjain

Puhdaslinjainen, 3-painikkeinen LCD-käsiohjain 
on helppokäyttöinen. Potilaita, hoitajia ja huoltoa 
varten on omat käyttötasonsa. 
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Evario
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260 kg

e-help Konepesun
kestävä

5. pyörä

Ulkomitat/korkeudensäätöalue:

Evarion modulaarinen järjestelmä täyttää erityisvaatimukset. 
Sängyn perusmallissa on valittavissa makuutason leveydet 87 cm 
ja 90 cm. Kapea malli helpottaa sängyn siirtämistä ahtaissa tiloissa 
ja kapeissa oviaukoissa. 

Väri- ja muotovaihtoehtoja yhdistelemällä saadaan yksilöllisiä 
sairaalasänkyjä kodikkaan tyylikkäistä modernin käytännöllisiin 
malleihin. Näin eri osastojen huoneisiin saadaan lisää kaivattua 
laatua ja yksilöllistä estetiikkaa.

•  Soveltuu suuren turvallisen kuormitettavuuden ansiosta myös 
painaville, enintään 250 kg painaville potilaille

•  Sänky sisältää integroidun, 28 cm:n pidennysosan pitkille  
potilaille

•  Selkeä muotoilu ja helposti ulottuvilla olevat osat helpottavat 
puhdistamista ja kunnossapitoa

Evario 
Sairaalasänky kaikille osastoille

Sängyn
pidennys

LCD
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Anti-
Trendelenburgin
asento

Trendelenburgin
asento

Kaikkia pääty- ja sivulaitamalleja voidaan vapaasti yhdistellä toisiinsa. 
Klassisen Stelo-päätymallin kanssa voidaan esimerkiksi valita Protega- 
sivulaitamalli.

Evario-sairaalasängyt 
sopivat vuodeosastoille ja 
tehohoidon käyttöön edistä-
mään pikaista toipumista. 

¾-sivulaita on tukeva ja 
helppokäyttöinen malli.

219 cm 99,7 cm
87 cm

32
–9

1 
cm

200 cm



98

Protega-sivulaita on Stiegelmeyerin ratkaisu tarjota erittäin 
potilasturvallinen ja helppokäyttöinen vaihtoehto. Erikoislujasta 
muovista valmistetun siivekäsmäisen kaksiosaisen sivulaidan voi 
kohottaa valinnaisesti vain pääpuolen päädystä tai koko sängyn 
mitalta. 
Pääpuolen noston ansiosta potilas pystyy paremmin seuraamaan 
ympäristönsä tapahtumia, ja koko sivulaidan nostolla ehkäistään 

putoamista. Sivulaitojen muotoilu tarjoaa erinomaista työergo-
nomiaa, ja niitä on miellyttävä käsitellä. Tasopintainen muotoilu 
edistää potilas- ja käyttöturvallisuutta, minkä lisäksi pinnat ovat 
nopeat puhdistaa perusteellisesti. 

Sairaalakalusteissa potilasturvallisuuden tärkeimpiä tekijöitä on estää potilaan putoaminen sängystä. Silti tulee 
sallia potilaan esteetön liikkuminen hänen vapauttaan rajoittamatta. Evario-sairaalasänkyjen sivulaitajärjestel-
mät ovat juuri oikea valinta näiden kahden tärkeän asian yhteensovittamiseksi. Sivulaitojen 41 cm turvakorkeus 
sallii lisäksi erikoispatjojen sekä vaihtuvapaineisten järjestelmien turvallisen käytön. ¾-sivulaita kattaa suuren 
osan makuutasosta ja takaa siten erinomaisen turvallisuuden. Samalla se vie vain vähän tilaa, antaa optisesti 
hillityn vaikutelman sekä mahdollistaa potilaille esteettömän näkyvyyden.

Hoitotyön kannalta sivulaita saadaan pois tieltä 
nopeasti ja helposti yhdellä kädellä. Sivulaidat voi laskea yhdellä kädenliikkeellä ala-asentoon peh-

meän kevyesti, ja ne vievät vain vähän tilaa vuoteen sivulla.

Protega-sivulaitojen elementit myötäilevät selkänojan säätöjä, 
tarjoten ihanteellista turvaa myös istuma-asennossa.

¾-sivulaitaan sisältyy puskurirulla makuutason 
jalkopäässä, joka suojaa sänkyä ja muita kalusteita 
törmäysten varalta.

¾-sivulaita 
Tilaa säästävä ja yhdellä kädellä käytettävä

Protega-sivulaita 
Siivekäsmäinen kaksiosainen sivulaita

¾-sivulaita on lähes äänetön. Pesunkestävä  
malli on varustettu lisäreunasuojuksella.
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Evario-sairaalasängyn säätötoimintoja voidaan käyttää ohjauspa-
neelein, jotka on integroitu Protega-sivulaitoihin. Tyylikkään ohuet 
ohjauspaneelit sijaitsevat sivulaitojen molemmin puolin.

Potilaalla on valittavana 4 säätövaihtoehtoa: makuutason korkeu-
densäätö, selkä- ja jalkaosan säädöt sekä kohottautuminen miel-

lyttävään istuma-asentoon makuulta. Kaikkien näiden toipumista 
edistävien säätöjen avulla potilas voi helpommin ruokailla, lukea 
tai nousta ylös sängystä. Ohjauspaneeli sivulaidan ulkopuolella 
on varustettu laajalla, selkeällä näytöllä, ja siitä voidaan valita 
käyttötasot hoitajille ja huollolle. Normaalitoimintojen lisäksi 
ohjauspaneelista voidaan lukita pois käytöstä esim. Trendelen-
burg-toiminnot.

Tyylikkään virtaviivainen LCD-käsiohjain on 
varustettu jatkuvalla himmeällä taustava-
laistuksella, ja siinä on vain 3 painiketta. 
Potilaan on helppo omaksua makuutason 
erilaisten säätömahdollisuuksien käyttö. 
Käytöstä pois lukitut toiminnot eivät näy 
potilaalle. Myös fyysisesti heikot potilaat 
kykenevät käyttämään käsiohjainta. 

LCD-käsiohjaimessa on kolme eri käyttöta-
soa: potilaille, hoitajille ja teknisen huollon 
käyttöön. Näin ollen hoitohenkilöstöön 
kuuluvat henkilöt voivat lukita tietyt säätö-
mahdollisuudet potilaalta, mutta käyttää 
itse sängyn kaikkia toimintoja EasyCare- 
toiminnon avulla. Huollon käyttötaso 
 tuottaa tilaajalle valittujen asetusten 
mukaisesti mm. virheanalyysit.

Sivulaidan ulkopuolella olevissa ohjauspaneeleissa on muita 
optioita hoitajien ja huollon käyttöön.

Sisäpuolelle osoittavassa ohjauspaneelissa on 
potilaan käyttöön selkein symbolein varustettu 
näyttötaulu. 

Telineessään käsiohjain on hyvin  
suojattuna.

Jos käsiohjainta ei käytetä,  
sen voi taittaa kokoon.

Sivulaidassa olevan pidikkeen ansiosta 
käsiohjain on aina käden ulottuvilla.

Siirtyminen tasosta toiseen käy helposti 
lukituksen avaavan magneetin avulla.

Integroidut  
käyttöpaneelit 
Sängyn intuitiivinen ohjaus

Hoitajien käyttötasolla hoitajat voivat valvoa kattavasti Evario-sängyn toimintoja.

LCD-käsiohjain
Helppo käyttää vain 3 painikkeella
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EasyCare Modernit digitaaliset valvontajärjestel-
mät auttavat vähentämään liikkumista 
rajoittavia toimenpiteitä, suojaamaan 
potilaita ja tukemaan hoitajia erityisesti 
yövuoron  aikana. Kaiken perustana on 
Out-of-Bed-järjestelmä. Selkänojaan 
integroitu anturi tunnistaa, kun potilas 
nousee sängystä, ja käynnistää seuraavat 
toiminnot: 

•    makuutason alla oleva valaisin syttyy, 
mikä helpottaa ympäristön hahmotta-
mista

•    järjestelmä lähettää hoitajille ilmoituk-
sen tietyin aikavälein; valittavana on 
4 aikaväliä 15 sekunnista 15 minuuttiin

•    järjestelmä lähettää valo- ja äänimerkke-
jä olemassa olevan turvapuhelinlaitteis-
ton kautta

Out-of-Bed-järjestelmän voi liittää ole-
massa olevaan turvapuhelinlaitteistoon.

Digitaaliset valvontajärjestelmät 
lisäävät turvallisuutta ja helpottavat työtä

Käytännölliset käyttötoiminnot
Sängyn nopea säätäminen

•   LCD-käsiohjaimessa ja integroi-
dussa käyttöpaneelissa on 3 eri 
käyttötasoa potilaille, hoitajille ja 
teknikoille.

•  Hoitajat voivat lukita tietyt  
toiminnot niin, ettei potilas voi 
käyttää niitä.

•  EasyCare-toiminnon avulla 
näitä toimintoja voidaan käyttää 
hoitajien käyttötasolla potilaan 
lukitustilaa muuttamatta. Tämä 
säästää hoitajien aikaa ja parantaa 
turvallisuutta entisestään. 

RATKAISEVASTI PAREMPI 

EasyCare helpottaa  
hoitajien työtä

Hoitajien työn keventämiseksi Evario-sängyn selkänoja voidaan 
etukäteen ohjelmoida vain yhdellä painalluksella kolmeen eri 
kulmaan kätevästi potilaan vierellä seisten: kaltevuusvaihtoehdot 
ovat 15°, 30° ja 45°.

LCD-käsiohjaimen tavoin myös EasyCare-toimintoa käytettäessä hoitohenkilökunnalla on 
kaikki säätömahdollisuudet käytettävissään, myös potilaalta lukitut toiminnot.

Säätämällä selkänoja 30°:n kulmaan 
vähennetään aivopainetta ja sydämen 

kuormitusta sekä helpotetaan hengitystä.

Kehitämme  
yksilöllisiä  
Smart Hospital  
-ratkaisuja

Toimintojen 
aktivointi

ilman
EasyCare- 
toimintoa

Ke
st

o

EasyCare- 
toiminnolla

Näytön nuolitoiminnoilla saadaan potilas kohotetuksi 
nopeasti ns. Cardiac chair -asentoon.

45°:n kulma tekee aterioinnista miellyttävämmän sekä tarjoaa 
mahdollisuuden kommunikoida kasvotusten.

Out-of-Bed-järjestelmä voi kytkeä vuoteen  
alla olevan häikäisemättömän valaisimen 
päälle.
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Sairaalan henkilökunta kohtaa hoitotyön rutiineissa vaativia, eri tavoin kuormittavia tilanteita. Evarion helppokäyttöisyys keventää työn 
rasittavuutta monissa tilanteissa. Evarion tarkkaan harkitut yksityiskohdat muodostavat yhtenäisen kokonaisuuden. Merkittävä työtä 
keventävä tekijä on laaja korkeudensäätöalue 32−91 cm, jonka ansiosta myös pidemmät hoitajat voivat työskennellä lantion korkeudel-
la, selkää säästäen. 

Sängyn siirtäminen ahtaissa huoneissa tai käytävillä voi olla 
haastavaa. Hoitaja pystyy yksinäänkin siirtämään sekä neli- että 
viisipyöräisiä sänkyjä vaivattomasti. Lisävarusteena saatava 
5. pyörä kuitenkin vähentää voimantarvetta sängyn siirtämisessä 
sekä tukee tarkkaa käsittelyä niin, että sänky ei törmää muihin 
kalusteisiin.

Lisäksi 5. pyörä takaa erittäin vakaan potilaiden kuljetuksen riip-
pumatta siitä, kummasta päästä sänkyä työnnetään.
Päätyjen työntökaarista saa hyvän otteen ja sängyt siirtyvät 
vaivatta. Päätyjen lukitustoiminto estää päätyjen tahattomat 
irtoamiset.

Integroidu 28 cm:n sängyn pidennys helpottaa erityisesti  
sängyn käyttöä.

Lisävarusteena saatavan 5. pyörän 
ansiosta hoitajat pystyvät käsittelemään 
sänkyä tarkasti.

Irrotettavat päädyt nopeuttavat pääsyä potilaan lähelle.
Hätätilanteessa CPR-asento säädetään käsin selkäosan  
hätävivusta.

Himmeästi taustavalaistut ohjausyksiköt ovat myös turvatoi-
menpide. Sänkyyn ennakkoon ohjelmoidut makuutason  
asentohoitosäädöt nopeuttavat työskentelyä merkittävästi.

Useita etuja hoitajille 
Helppo käyttää

RATKAISEVASTI PAREMPI 

5. pyörän edut

Kun potilas on sängyssä ja sänkyä 
työnnetään kaarteeseen kovalla vauh-
dilla, voi syntyä suuri keskipakois-
voima. 5. pyörä pitää Evario-sängyn 
luotettavasti linjassa ja estää sängyn 
sivuttain liukumisen.
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Evarion lukuisat modernit ominaisuudet ja tyylikäs ulkoasu saavat 
olon tuntumaan kotoisalta. Potilas voi kerätä voimia luottavaisin 
mielin ja edistyä joutuisammin toipumisessaan.

Kaksiosaisen Protega-sivulaidan ja kaiteiden avulla edistetään potilaiden liikkumista. 
Laitarakenne avustaa potilaan lähtemistä vuoteesta, tarvittaessa kuitenkin jatkuvasti 
sivulaidasta kiinni pitäen. 

Evario tarjoaa runsaasti tilaa ja mu-
kavuutta kaikissa tilanteissa – tästä 
esimerkkinä selkäosan erikoisliukume-
kanismi, joka estää potilaan epämiellyt-
tävän liukumisen makuutason asento-
säätöjen yhteydessä.

Vakaat sivulaidat tarjoavat turvallisen 
tuen potilaan hakeutuessa ensi kertoja 
seisomaan tai kävelemään.

Useita etuja potilaille 
Mukavuutta ja turvallisuutta

Potilas ei tunne oloaan eristetyksi, sillä 
Protegan V-mallinen aukotus samoin 

kuin ¾-sivulaidan kaidevälit tarjoavat 
esteettömän näkymän huoneeseen tai 

ulos ikkunasta.

Makuutason matalalla 32 cm 
alakorkeudella voidaan mini-

moida putoamisvaurioita.
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Evario, 
erikoispitkä 
malli
Viime vuosien aikana potilaista on tullut ai-
empaa pitempiä ja painavampia. Tätä muu-
tosta on jo ennakoitu Evario-sairaalasänky-
jen suunnittelussa. Makuutason pituus voi 
olla 210 cm, ja sitä voidaan pidentää aina 
228 cm asti.

Konepesun
kestävä

e-help Ulkomitat/korkeudensäätöalue:

Trendelenburgin
asento

Sängyn
pidennys

5. pyörä

LCD
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Anti-
Trendelenburgin
asento
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260 kg

Makuutaso on tarjolla myös 100 cm levyi-
senä ja 200 cm pitkänä. Myös tähän on 
tarjolla sängyn pidennysosa. Suuren tur-
vallisen kuormitettavuuden ansiosta sänky 
soveltuu myös enintään 250 kg painaville 
potilaille.

Evario, 
erikoisleveä 
malli
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Anti-
Trendelenburgin
asento

5. pyörä

e-help Ulkomitat/korkeudensäätöalue:

Trendelenburgin
asento

Sängyn
pidennys
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LCD
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32−
91 cm260 kg

32−
91 cm260 kg

Paino näkyy helppokäyttöisen käsiohjaimen 
2,4-tuumaisella näytöllä, jossa on taustavalaistus  
ja selkeät painikkeet.

Vaa’alla varustettu Evario vastaa tehohoito-osaston korkeisiin vaatimuksiin. 
Integroidulla sänkyvaa’alla varustettu järjestelmä mahdollistaa potilaan tar-
kan punnituksen tukien siten diagnosointia ja oikeaa lääkitystä. Vaaka valvoo 
potilaan painoa 200 gramman tarkkuudella. Automaattisen kompensoinnin 
ansiosta henkilökunta voi asettaa sänkyyn varusteita tai poistaa niitä sängystä 
ilman, että sillä olisi vaikutusta vaa’an näyttämään potilaan painoon. Vaaka-
option lisäksi uuteen järjestelmään on optiona saatavana myös integroitu 
Out-of-Bed-toiminto. Out-of-Bed-järjestelmä sytyttää makuutason alla olevan 
valon automaattisesti, kun potilas poistuu sängystä. Lisäksi järjestelmän voi 
liittää hoitajakutsujärjestelmään (tai turvapuhelinlaitteisoon). Alarungossa 
olevien punnituskennojen ansiosta hoitajat saavat ilmoituksen, kun potilas 
poistuu sängystä eikä palaa sinne aiemmin määritetyn ajan kuluessa.

Ergonominen käsiohjain voidaan ripustaa 
päätyyn tai laittaa turvalliseen säilytykseen 

vuodevaatetasoon.

Hygienisistä syistä alarunko on suojattu lisäsuojalla, 
mikä helpottaa puhdistamista.

Evario, vaa’alla varustettu 
Punnitus integroidulla vaakajärjestelmällä

219 cm 109,7 cm

200 cm 97 cm

32
–9

1 
cm

227 cm 99,7 cm

210 cm 87 cm

32
–9

1 
cm



2120

Hankautuminen seiniin makuutason korkeudensäädön aikana 
vältetään. 

Ulkopuolinen kohottautumisteline ei liiku korkeudensäädön 
mukana.

•    Makuutason koko 87 x 200 cm
•    Korkeudensäätöalue 32–85 cm

Valittavissa oleva kiinteä pääty ei liiku korkeudensäädön aikana, joten töytäisyt muihin 
kalusteisiin voidaan välttää.

Evario, kiinteällä pääpuolen päädyllä 
vähentää vaurioiden vaaraa 

•    Kohottautumisteline ja nesteenantoteline rakenteen ulkopuolella
•    Kallistus Trendelenburgin asentoon enintään 12°

Evario on kannattava investointi, joka se säästää kustannuksia pitkällä aikavälillä, tarjoten erinomaisen, taloudellisen (vastineen) rahal-
le. Tuotteen laajan elinkaaren varmistamiseksi kaikki komponentit testataan perusteellisesti, useimmiten vaadittuja arvoja huomatta-
vasti tiukemmilla arvoilla. Kehittynyt teollinen muotoilu on tehokas keino suojata tuotetta mahdollisilta vaurioilta. Sivulaitaan integroi-
tua kestävää ohjauspaneelia ei voi helposti vaurioittaa tai kiskoa irti. Jos korjaus tulee tarpeelliseksi, ohjauspaneelin voi yksinkertaisesti 
irrottaa sivulaitaa purkamatta.

Monipuolinen puskurirulla- ja törmäyssuojavalikoima auttaa 
suojaamaan sänkyjä ja seiniä vaurioilta.

LCD-käsiohjaimen ja ohjauspaneelin huollon käyttötaso tuottaa 
tarpeellista tietoa ja virheanalyysiä tai nollaa ohjelmoituja 
toimintoja.

Kustannustehokkaita etuja 
ja korkeaa laatua
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Sairaaloiden kasvava haaste ovat lääkkeille vastustuskykyiset bakteerit ja virukset. Suuri potilasvaihtuvuus 
ja lyhentyneet oloajat osastoilla tekevät ongelmasta aiempaa haasteellisemman. Sairaalasängyn turvallinen, 
luotettava puhtaustaso on keskeinen tekijä taistelussa tartuntariskejä vastaan. Evario-sairaalasängyt on helppo 
puhdistaa ja desinfioida läpikotaisin – sekä käsin että valinnaisesti koneellisin menetelmin.

Turvallinen hygienia 
Manuaalinen ja koneellinen pesu

Sänky koostuu laajoista, sileistä, vaivattomasti puhtaana pidettävistä pinnoista.  
Intercontinental-pääty ja Stelo-pääty täydentävät ja viimeistelevät osaltaan sängyn 
korkean puhtaustason. 

Optimoitu 
koneellista  
pesua varten

Jopa manuaaliseen puhdistukseen tarkoitettu vakiomalli varustetaan suojausluokituk-
sella IPX6, joka takaa parhaat mahdolliset edellytykset puhdistukseen. Konepesuun 
tarkoitettua mallia varten Stiegelmeyer on määrittänyt korkeamman suojausluokituksen 
IPX6W (washable) erityisen hyvällä kosteussuojauksella.

Käyttäjille tämä merkitsee vahvaa asetta taistelussa luotettavan puhtauden puolesta. 
Evario sopii pesukoneisiin myös muovisella Protega-sivulaidalla varustettuna – siten se 
tarjoaa merkittävän edun muihin vastaaviin malleihin verrattuna.

Sopiva pesuasento on ohjelmoitu val-
miiksi käsiohjaimeen ja ohjauspaneeliin.
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Teknikoille tarkoitettu käyttötaso helpottaa 
tarkastus- ja kunnossapitotöitä.

Evario-sairaalasängyn turvallisuus, tehokkuus ja helppokäyttöisyys tule-
vat selkeästi esiin myös tarkastus- ja kunnossapitotoimenpiteissä. Kaikki 
sähköosat on sijoitettu siten, että ne ovat suojassa, mutta silti aina helposti 
ulottuvilla. Ohjausjärjestelmä ja akku sijaitsevat pääpuolen päädyssä makuu-
tason alla. Ohjausyksikköä voidaan käyttää joko lyijyakulla tai pitkäikäisellä 
litiumioniakulla. Pitkäkestoisen ja tehokkaan litiumioniakun vaihtoväli on 
vastaaviin tavallisiin akkuihin verrattuna todella pitkä. Akku on sijoitettu siten, 
että huoltoteknikko ulottuu siihen helposti. Huoltoteknikot voivat siten tehdä 
näihin osiin liittyvät kunnossapito- ja korjaustoimenpiteet käden käänteessä.

Sängyn kaikki sähköosat ovat helposti ulottuvilla. 
Huoltoteknikoilta kuluu kunnossapitotöihin jopa 

20 minuuttia vähemmän aikaa.

90 cm:n levyisessä Evario-mallissa johdot on 
integroitu sängyn runkoon. Siten vapaa pääsy 
kaikkialle mahdollistaa epäpuhtauksien opti-

maalisen poistamisen.

Huolto ja kunnossapito 
Teknikoiden työtä helpottavat tekijät

Varusteet ja lisävarusteet
Päätyelementit

Stelo-malli

•   Mallivaihtoehdot: leveydet 87 cm ja 90 cm, erikoisleveä, erikoispitkä ja vaa’alla varustettu 
•   Vahvat rakenteet, materiaalina ruostumaton teräs
•   Molemmat päädyt täysin irrotettavat
•   Lukitusjärjestelmä estää päädyn tahattoman irtoamisen
•   Värit ja pinnat Stiegelmeyerin hpl-malliston mukaan

Intercontinental-malli

•   Mallivaihtoehdot: leveys 87 cm, erikoispitkä ja kiinteä pääpuolen pääty 
•   Materiaali polypropeenia (PP) 
•   Molemmat päädyt täysin irrotettavat
•   Erityisen helppo pitää puhtaina
•   Lukitusjärjestelmä estää päädyn tahattoman irtoamisen

Rondo-malli 

•   Mallivaihtoehdot: leveydet 87 cm ja 90 cm, erikoispitkä ja vaa’alla varustettu 
•   Varustettu eloksoiduilla alumiiniprofiileilla
•   Vaihdettava reunasuojaprofiili sivulla
•   Molemmat päädyt täysin irrotettavat
•   Lukitusjärjestelmä estää päädyn tahattoman irtoamisen

Kiinteä pääpuolen pääty

•   Pääpuolen pääty on kiinnitetty alarunkoon, ja molemmat päädyt voidaan poistaa tarvittaessa helposti 
•   Pääty ei liiku makuutason korkeuden säädön mukana
•   Käyttökelpoinen ratkaisu erityisiin käyttökohteisiin
•   Lukitusjärjestelmä estää päädyn tahattoman irtoamisen
•   Yhdistettävissä vain Intercontinental-päädyn kanssa

Sivulaidat

¾-sivulaita

•   Turvakorkeus n. 39 cm makuutason pohjasta mitaten
•   Lähes äänetön laskeminen vain yhdellä kädellä
•  Potilaalla esteetön näkyvyys
•  Pesunkestävä malli varustettu reunasuojuksella

Protega-sivulaita

•   Turvakorkeus n. 41 cm makuutason pohjasta mitaten
•   Jaettu laitamalli tarjoaa heti saatavilla olevan nousutuen, materiaali kestävää erikoismuovia
•   Pehmeän hiljaiset, kevennetysti liikkuvat toiminnot
•   Laajat, sileät pinnat, turvallinen muotoilu

Makuutasot

Hygiene-makuutaso

• Materiaali polypropeenia (PP)
• Osat voidaan irrottaa erikseen
• Modernia muotoilua
• Lepositeiden kiinnitysmahdollisuus optiona

Korkeapainelaminaatista valmistettu makuutaso

• Materiaali korkeapainelaminaattia (HPL)
• Osat voidaan irrottaa erikseen, tahattoman irrottamisen estämiseksi osien kiinnityksen varmistus optiona
• Lepositeiden kiinnitysmahdollisuus
• Sopii erinomaisesti konepesuun

Metalliverkkopohja

• Materiaali terästä 
• Erityisen lujatekoinen ja kestävä 
• Osat kiinteitä tai erikseen irrotettavia 
• Sopii erinomaisesti konepesuun

Röntgensäteen läpäisevä selkänoja

•  Röntgensäteet läpäisevän selkänojan materiaali korkeapainelaminaattia (HPL) 
Hygieenisen makuutason muut osat polypropeeniä

• Röntgenkuvauksen voi tehdä potilaan ollessa sängyssä
• Sisältää röntgenkuvalevyn säilytyspaikan
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Pyörät

Integraalipyörä

•   Halkaisija 150 mm
•  Makuutason korkeudensäätöalue noin 35–91 cm
•   Vapaa tila rungon alapuolella noin 17 cm

Steinco-kaksoispyörä

•   Halkaisija 150 mm
•  Makuutason korkeudensäätöalue noin 35–91 cm
•   Vapaa tila rungon alapuolella noin 17 cm

Linea-kaksoispyörä

•   Halkaisija 150 mm
•  Makuutason korkeudensäätöalue noin 32–88 cm
•   Vapaa tila rungon alapuolella noin 13,5 cm

Pyörien lukituspolkimet

Muotoon valettu kaari

•  Muotoon valettu, kromattu 
•   Painetaan lukitusasentoon
•   Nostetaan jalalla lukituksen vapauttamiseksi
•   Muotoon valettu, tyylikäs muotoilu 

Muotoon valettu lukituspoljin

•  Muotoon valettu, kromattu 
•   Lukitustoimintoja opastavat värikoodit
•   Kätevä ja helppotoiminen
•   Muotoon valettu, tyylikäs muotoilu

Muovinen lukituspoljin

•  Muovi
•   Lukitustoimintoja opastavat värikoodit
•   Kätevä ja helppotoiminen

Puskurirullat

Muovi

•   Halkaisija 100 mm
•   Materiaali: polyamidi (PA6)
•   Sis. puskurikartiot

Universaali

•   Halkaisija 100 mm
•   Pysty- ja vaakasuoraan toimivat
•   Materiaali: polyamidi (PA6)
•   Sis. puskurikartiot

Digitaaliset valvontajärjestelmät

Out-of-Bed-järjestelmä

•   Hälytyksen reagointiaika valittavissa neljästä vaihtoehdosta
•   Vuoteen alla olevan valaisimen voi kytkeä toimimaan automaattisesti
•   Käyttö ja aktivointi erillisellä käsiohjaimella
•   Voidaan liittää muihin olemassa oleviin järjestelmiin avointen rajapintojen kautta (käyttöohjeessa lisää tietoa)

Valaisin makuutason alla

•   Kytketään LCD-käsiohjaimella tai ohjauspaneelilla
•   Miellyttävän himmeä, muita häiritsemätön valo opastaa liikkumista pimeässä

Pyörien lukituksen äänimerkki

•   Antaa äänimerkin, mikäli pyörien lukitus avataan verkkojohdon pistokkeen ollessa pistorasiassa
•   Ennakoi ja ehkäisee sairaalasängyn tahattomasta liikkumisesta aiheutuvia kaluste- tai muita vaurioita

Hallintalaitteet

Integroitu käyttöpaneeli

•   Kaksipuolinen käyttöpaneeli, integroitu Protega-sivulaitaan
•   Erilaiset säätömahdollisuudet potilaskäyttöön (sisäpuolella) ja hoitajien sekä huollon käyttöön (ulkopuolella)
•   Erilaisia makuutason säätöjä voidaan ohjelmoida ennakkoon 
•   CPR-toiminto voidaan aktivoida nopeasti

LCD-käsiohjain

•   3 käyttötasoa (potilaille, hoitajille, teknikoille)
•   Laajat toimintojen lukitusmahdollisuudet normaalikäytön ja hätätapausten osalta
•   Tuottaa valittujen asetusten mukaiset virheanalyysit huollon käyttöön

Hoitajapaneeli

•   Kiinteästi vuodevaatetasossa
•   Voidaan käyttää säätöjen eri toimintoryhmien lukituksiin
•   Trendelenburg-säätöasennon tai CPR:n aktivointiin
•   Akun varauksen näyttö

Ohjausyksikkö

•   Kaikkien yksittäisten toimintojen lukitus ja käyttö
•   Hätätilanteiden (CPR) säätöjen asetukset
•   Ohjelmointi-/muistitoiminnot
•   Akun varauksen näyttö

Etäohjauspaneeli

•   Helppo kiinnitys selkänojaan
•   Yltää taipuisan varren ansiosta vaivatta potilaan ulottuville
•   Suuret kuvakkeet ja helposti käden ulottuvilla

Jalkakytkin

•   Mahdollistaa sängyn korkeuden säädön helposti jalalla

Muut varusteet

Käsiohjaimen pidike

•   Turvallinen kiinnitys käsiohjaimen suojakotelossa
•  2 suojakotelomallia

Tarvikekisko

•   Tarvike-/varustekiskot vuoteen sivuilla apuvälineiden kiinnityksiin
•   Profiili 10 x 25 mm

Varustekisko

•   Varustekisko tarvikkeiden ja varusteiden ripustuksiin

Integroitu säärituen pidennysosa 

•   Mukavuutta parantava sängyn pidennysosa
•   Kaarien ansiosta myös säärituki pitenee

Lyijygeeliakku

•   Luotettava ja edullinen

Litiumioniakku

•   Pitkäikäinen akku
•   Tehokas vaihtoväli
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Evario 87 cm
Leveys

Evario − leveys 
90 cm

Evario, 
erikoisleveä  

malli

Evario, 
erikoispitkä  

malli

Evario, 
vaa’alla  

varustettu

Evario, kiinteällä 
pääpuolen pää-
dyllä varustettu

Hallintalaitteet
LCD-käsiohjain ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓
Integroitu käyttöpaneeli O O O O O O
Ohjausyksikkö vuodevaatetasossa O O O O O O
Hoitajapaneeli vuodevaatetasossa O O O O – O

Out-of-Bed-järjestelmä
Kyllä O O O O O O
Kyllä, sis. valaisimen makuutason 
alla O O O O O O

Muut varusteet
Varustekiskot pitkillä sivuilla O O O O O O
Varustekiskot 
selkänojissa O O O O O O

Universal-varustekisko pitkillä 
sivuilla O O O O O O

5. pyörä O O O O O2) O
Vuodevaatetaso ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓
Säärituen pidennysosa O O O O O O
Sängyn pidennysosa ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓

Kohottautumistelineen  
sovitusholkki
Ovaali holkki ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ –
Pyöreä holkki O O O O O ✓

Elektroniset laitteet
Jalkakytkin O O O O O O
Pyörien lukituksen äänimerkki O O O O O3) O
Valaisin makuutason alla O O O O O O
Etäohjauspaneeli 1) O – O O – –

Akku
Lyijyakku O O O O O O
Litiumioniakku O O O O O O

 ✓= vakio      o = lisävaruste      – = ei saatavana  ✓= vakio      o = lisävaruste      – = ei saatavana

Varusteet ja lisävarusteet
Evario 87 cm

Leveys
Evario − leveys 

90 cm

Evario, 
erikoisleveä  

malli

Evario, 
erikoispitkä  

malli

Evario, 
vaa’alla  

varustettu

Evario, kiinteällä 
pääpuolen pää-
dyllä varustettu

Sivulaidat
¾, yhdellä kädellä nostettava ✓ – ✓ – – –
Protega O ✓ O O ✓ ✓

Päätyelementit
Intercontinental ✓ – – ✓ – ✓
Stelo O O ✓ O O –
Rondo O ✓ – O ✓ –

Perusväri
Valkoinen "chrystal white"  
NCS S0500N ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓

Puhdistus, suojausluokka
Manuaalinen puhdistus, IPX6 ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓
Konepesu, IPX6W O O – O – O

Makuutasot
Hygieeninen makuutaso PP 1) ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓
Hygieeninen makuutaso PP,  
leposidekiinnitysmahdollisuus 1) O O O O O O

Hygieeninen makuutaso PP,  
röntgensäteet läpäisevä selkänoja O O – O O O

Korkeapainelaminaatista valmistet-
tu makuutaso (HPL), leposidekiinni-
tysmahdollisuus

O – – O – O

Metalliverkkopohja O – – O – O
Irrotettava terässäleikkö O – – O – O

Puskurirullat
4 muovista, suojaa pysty-/ 
vaakasuunnassa ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓

4 universal-mallia, suojaa pysty-/
vaakasuunnassa O O O O O O

2 universal-mallia päätypäässä,  
2 muovista jalkopäässä

O O O O O O

Törmäyssuoja

Molemmissa päädyissä ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓

Pyörät
Integraalipyörä, Ø 150 mm ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓
Kaksoispyörä Ø 150 mm O O O O O O
Linea-kaksoispyörä Ø 150 mm O O O O – O

Sähköä johtava pyörän pinnoite
1 pyörä ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓
2 pyörää O O O O O O
4 pyörää O O O O O O
5 pyörää O O O O O O

Lukituspoljin
2 x erikoismuovia, värikoodein ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓
4 x erikoismuovia, värikoodein O O O O O O
Muotoon valettu kaari, kromattu O O O O O O
2 muotoon valettua ja kromattua, 
värikoodein

O O O O O O

4 muotoon valettua ja kromattua, 
värikoodein

O O O O O O

Ohjauspyörän sijainti
Pääpuolen pääty, oikealla ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓
Pääpuolen pääty, vasemmalla O O O O O O
Jalkopään pääty, oikealla O O O O O O
Jalkopään pääty, vasemmalla O O O O O O
Sängyn keskellä (5. pyörä) O O O O O O

Tekniset tiedot
Evario 87 cm

Leveys
Evario − leveys 

90 cm
Evario, 

erikoisleveä malli
Evario, 

erikoispitkä malli
Evario, 

vaa’alla varustettu
Evario, kiinteä 
pääpuolen pääty

Mitat ja painot

Ulkomitat 99,7 x 219 cm 103,8 x 219 cm 109,7 x 219 cm 99,7 x 227 cm 103,8 x 219 cm 99,7 x 236 cm

Makuutaso (patjan koko) 87 x 200 cm 90 x 200 cm 97 x 200 cm 87 x 210 cm 90 x 200 cm 87 x 200 cm

Sängyn pidennysosa 28 cm 28 cm 28 cm 18 cm 28 cm 28 cm

Makuutason osien mittajakauma 83 – 15 – 33 – 53 cm 83 – 15 – 33 – 53 cm 83 – 15 – 33 – 53 cm 83 – 15 – 33 – 61 cm 83 – 15 – 33 – 53 cm 83 – 15 – 33 – 53 cm

Selkänojan erikoisliukumekanismi Noin 10 cm Noin 10 cm Noin 10 cm Noin 10 cm Noin 10 cm Noin 10 cm

Turvallinen kuormitettavuus 260 kg 260 kg 260 kg 260 kg 260 kg 260 kg

Potilaan enimmäispaino Noin 250 kg Noin 250 kg Noin 250 kg Noin 250 kg Noin 250 kg Noin 250 kg

Vapaa tila sängyn alla Noin 17 cm Noin 17 cm Noin 17 cm Noin 17 cm Noin 17 cm Noin 17 cm

Vapaa tila sängyn alla  
Ø 150 mm:n Linea-pyörän kanssa Noin 13,5 cm Noin 13,5 cm Noin 13,5 cm Noin 13,5 cm – Noin 13,5 cm 

Tuotteen paino Noin 160 kg Noin 162 kg Noin 165 kg Noin 160 kg Noin 170 kg Noin 165 kg

Protega-sivulaitojen turvakorkeus Noin 41 cm Noin 41 cm Noin 41 cm Noin 41 cm Noin 41 cm Noin 41 cm

¾-sivulaitojen turvakorkeus Noin 39 cm – Noin 39 cm Noin 39 cm – –

Säätöalueet

Kallistus Trendelenburgin asentoon 14° 14° 14° 14° 14° 12°

Kallistus Anti-Trendelenburgin asentoon 15° 15° 15° 15° 15° 15°

Makuutason korkeus Noin 35−91 cm Noin 35−91 cm Noin 35−91 cm Noin 35−91 cm Noin 35−91 cm Noin 35–85 cm

Makuutason korkeus 
Ø 150 mm:n Linea-pyörän kanssa Noin 32–88 cm Noin 32–88 cm Noin 32–88 cm Noin 32–88 cm – Noin 32–82 cm

Selkänojan säätökulma 70° 70° 70° 70° 70° 70°

Reisituen säätökulma 40° 40° 40° 40° 40° 40°

Suoran jalan kohotuskulma 16° 16° 16° 16° 16° 16°

1) Ei sovellu koneelliseen puhdistukseen
 

2) Ei pyörien lukituksen äänimerkin kanssa
3) Ei 5. pyörän kanssa
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Arvojen noudattaminen
Yrityksemme perustettiin Herfordissa 
vuonna 1900, ja se on vielä tänäkin päivänä 
perheyritys. Kunnioitus ja vastuullisuus 
asiakkaitamme, työntekijöitämme ja 
yhteistyökumppaneitamme kohtaan 
muodostavat perustan päivittäiselle työl-
lemme. Näihin arvoihin ja pitkäaikaiseen 
kokemukseemme perustuen tarjoamme 
asiakkaillemme laadukkaita tuotteita, 
ratkaisuja ja palveluja hoidon ja terveyden 
tarpeisiin kaikkialla maailmassa.

Tulevaisuuden kehittäminen
Voidaksemme reagoida terveydenhuollon ja 
hoitoalan nopeisiin muutoksiin kehitämme 
kaikki tuotteemme itse. Tavoitteenamme on 
tarjota innovaatioita ja visioita tulevaisuu-
den hoitoon. Olemalla jatkuvassa kanssa-
käymisessä asiakkaidemme kanssa voimme 
tukea asiakkaitamme kohdistetusti heidän 
arjessaan. Toteutamme huomisen trendejä 
jo tänään – tätä menestyksekästä perinnettä 
jatkamme myös tulevaisuudessa.

Stiegelmeyer-ryhmä on kansainvälinen kumppanisi sairaaloiden ja hoitolaitosten sekä  
Burmeier-merkillään kotihoidon alalla. Tuemme asiakkaitamme käytännönläheisillä tuotteilla, 
ratkaisuilla ja palveluilla, joita kehitämme koko ajan edelleen. 

Ammattitaitomme •   Perustettu vuonna 1900 ja edelleen perheomistuksessa 
•   Koko maailmassa yli 1100 työntekijää 
•   Kaikkien päätuotteiden valmistus omissa tuotantolaitoksissa 
•   Tuotekehitys ja tuotanto Saksassa 
•   Huolto, koulutus ja prosessien optimointi asiakkaan tiloissa
•   Kansainväliset sertifioinnit ja vienti yli 60 maahan
•    Myyntiyhtiöt Alankomaissa, Belgiassa, Etelä-Afrikassa, Puolassa,  

Ranskassa ja Suomessa 

Tuotemerkkimme

Sairaala

Hoiva

Kotihoito

Hyvinvointi

Kalusteet

Huolto

Arvojen noudattaminen

Tulevaisuuden kehittäminen



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
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Päätoimipaikka / 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

Asiakaspalvelun yhteystiedot verkkosivuillamme: 
Find your local partner on our website: 
www.stiegelmeyer.com/partner


