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Seta rinnastetaan monissa sairaaloissa korkeaan laatuun, pitkään käyttöikään, helppo-
käyttöisyyteen ja potilaan korkeaan mukavuustasoon. Olemme jatkokehitelleet tätä 
klassista mallia, jotta se vastaisi entistä paremmin tämän ja huomispäivän vaatimuksiin. 
Etusijaisiksi tavoitteiksi on tällöin asetettu korkea hygieniataso sekä hoito- ja huoltohen-
kilökunnan työn keventäminen.

Seta pro -malli eroaa muista malleista modernilla, suoraviivaisella alarungollaan ja 
tasaisilla pinnoillaan. Se on helppo puhdistaa ja desinfioida sekä käsin että haluttaessa 
pesulaitteistossa. Koska ohjausjärjestelmä ja akku on sijoitettu selkänojan alle, jotta 
niihin on helppo päästä käsiksi, myös huoltojen ja tarkastusten suorittaminen käy 
vaivattomasti ja nopeasti.

Seta-sarjan suunnittelussa painopiste on aina ollut potilaan turvallisuudessa. Vankkate-
koiset, yhtenäiset sivulaidat ovat edelleen vuodemallin vahva ominaisuus. Kaiteiden 
ohjaimet on sijoitettu päätyihin, ja siten ne tarvitsevat erityisen vähän huoltoa ja kestävät 
pitkään käytössä. Vuode voidaan haluttaessa toimittaa myös ilman integroituja, yhtenäi-
siä sivulaitoja. Jos potilaan hoidon tarve muuttuu, sivulaidat voidaan asentaa jälkikä-
teen. Yleisesti ottaen Seta pro on varma investointi tulevaisuuteen – se helpottaa 
työskentelyä osastoilla huomattavasti.

Seta pro 
Klassinen sairaalasänky  
nykypäivän vaatimuksiin

Seta pro 
Vakiomalli
Perusmalli
• Korkeudensäätö: 
 32−91 cm (pyöristä riippuen)

• Erinomaisen turvallisuuden takaava sänky: 
 - makuutaso 90 x 200 cm 
 - ergonomisesti ihanteellinen,  
    selkäystävällinen työskentelykorkeus 
 - luotettavan korkea puhtaustaso 

sivu 6

Seta pro 
− lino-mallit
Kapeat sängyt
• Korkeudensäätö: 
 32−91 cm (pyöristä riippuen)

• Ihanteellinen ahtaisiin tiloihin: 
 - makuutaso 80 x 200 cm tai 87 x 200 cm 
 - ulkomitat vain 92,8 x 219,3 cm tai  
   99,8 x 219,3 cm, helppo siirtää oviaukon läpi 
 - helppo ohjata tarkasti ahtaissa tiloissa ja  
   usean vuoteen huoneissa 
 

sivu 7

Seta pro 
− brevo-malli
Matala sänky
• Korkeudensäätö: 
 28–84 cm

• Minimoi putoamisvaaran: 
 - makuutaso 90 x 200 cm 
 -  lattian lähelle sijoittuva alin asento vähentää  

potilaan putoamisesta aiheutuvaa loukkaantumis-
vaaraa 

 

sivu 8

Seta pro 
− brevo lino -malli
Kapea, matala sänky
• Korkeudensäätö: 
 28–84 cm

•  - makuutaso 87 x 200 cm  
-  brevo- ja lino-mallien kapeiden ulkomittojen ja 

matalalle ulottuvan säätöalueen yhdistelmä 
 
 
 
 

sivu 9

Uusi alarunko
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Ulkomitat/korkeudensäätöalue:

Seta pro on vankkatekoinen vuode, joka soveltuu sairaalan monen 
osaston tehtäviin. Koska sen korkeudensäätöalue ulottuu jopa 
91 cm:iin, myös suurikokoiset hoitajat pystyvät työskentelemään 
sen äärellä ergonomisesti. Integroidut, yhtenäiset sivulaidat tarjo-
avat mahdollisimman hyvän suojan potilaille, joilla on kaatumis-
riski. Älykkään, erilaisista pyöristä, makuutasoista ja lisävarusteista 
koostuvan modulaarisen rakenteensa ansiosta Seta pro -mallista 
tulee kaikkialle ihanteellisesti soveltuva vuode.

•    Suuri turvallinen kuormitettavuus 260 kg – soveltuu myös  
painavien potilaiden tarpeisiin

•    Käsiohjaimesta säädettävä istuma-asento
•    Klassisen tyylikäs ulkomuoto

Seta pro – vakiomalli 
Monipuolinen sairaalasänky

260 kg

Sängyn
pidennys e-help

LCD

������
�������

Anti-
Trendelenburg
asento

Trendelenburg
asento

Konepesun
kestävä

5. pyörä ������������������
���������������

�����
����������
�����

32−
91 cm260 kg

Ulkomitat/korkeudensäätöalue:

Vuoteita on siirrettävä sairaaloissa usein huoneesta tai kerroksesta 
toiseen. Niiden ohjaaminen saattaa tällöin asettaa suuria haastei-
ta: Mitoiltaan pienet, usean vuoteen huoneet ja kapeat käytävät, 
joissa on tuskin mahdollista työntää kahta sänkyä toistensa ohi, 
rasittavat henkilökuntaa. Kapea vuode, jossa säilyy samalla myös 
potilaan korkea mukavuustaso, voi olla ratkaisu näihin ongelmiin. 
Seta pro lino on alle 100 cm:n ulkoleveytensä ansiosta tällöin 
ihanteellinen valinta.

•   Ulkomitat 92,8 x 219,3 cm tai 99,8 x 219,3 cm
•    Makuutaso tarjoaa mukavat oltavat mitoilla 80 x 200 cm tai  

87 x 200 cm
•    Erilaisten pyörien valikoiman ja valinnaisen 5. pyörän ansiosta 

vuoteen tarkka ohjaaminen onnistuu ahtaissakin tiloissa

Seta pro − lino-malli 
Kapea sänky

�����
����������
�����

�����������

32−
91 cm

Seta Seta brevo

Seta linoSeta lino Seta brevo linoSeta brevo lino

Seta Seta brevo

Seta linoSeta lino Seta brevo linoSeta brevo lino

219,3 cm219,3 cm 92,8 / 99,8 cm103,8 cm

200 cm200 cm 80 / 87 cm90 cm

32
–9

1 
cm

32
–9

1 
cm
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Ulkomitat/korkeudensäätöalue:

Monissa sairaaloissa on havaittavissa kaksi suuntausta: Potilaiden 
määrä pysyy korkealla tasolla tai nousee, mutta keskimääräinen 
viipymisaika kuitenkin lyhenee. Tämä nopea vaihtuvuus saa 
aikaan sen, että myös vuoteiden suhteen tarvitaan suurta jousta-
vuutta. Brevo lino -mallivaihtoehto vastaa näihin tarpeisiin.  
Se on nopea siirtää mihin tahansa paikkaan, ja se täyttää potilai-
den erilaiset suojaustarpeet.

•    Kapea ulkoleveys 99,8 cm yhdistettynä matalalle ulottuvan 
säätöalueen 28–84 cm kanssa

•    Helppo ohjata tarkasti
•    Putoamiset voidaan estää myös ilman sivulaitoja

Seta pro − brevo lino -malli 
Kapea, matala sänky

�����
����������
�����

������������������������

28−
84 cm

Ulkomitat/korkeudensäätöalue:

Seta pro brevo voidaan laskea jopa vain 28 cm:n korkeudelle lat-
tiasta. Näin matalalla korkeudella potilaisiin kohdistuu pelkästään 
vähäinen putoamisesta johtuva loukkaantumisvaara. Matala sänky 
tarjoaa optimaalisen suojan myös ilman sivulaitoja.

•    Matala vuode, jossa laaja korkeudensäätöalue 28–84 cm
•    Putoamisen vaara minimoitavissa aina optimaalisella korkeu-

della, sänkyyn asettuminen ja sängystä nouseminen turvallista, 
työskentely selkäystävällistä

Seta pro − brevo-malli 
Matala sänky

�����
����������
�����

������������

28−
84 cm

Seta Seta brevo

Seta linoSeta lino Seta brevo linoSeta brevo lino

Seta Seta brevo

Seta linoSeta lino Seta brevo linoSeta brevo lino
219,3 cm 219,3 cm103,8 cm 99,8 cm

200 cm 200 cm90 cm 87 cm

28
–8

4 
cm

28
–8

4 
cm
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Seta pro -mallien yhtenäiset sivulaidat antavat optimaalisen suojan potilaille, joilla on 
kaatumisriski. Lisäksi ne vakuuttavat ainutlaatuisella vakaudellaan ja pitkäikäisyydellään: 
Ainoastaan näissä sänkymalleissa kaiteiden ohjaimet on asennettu kiinteästi suoraan 
pääpuolen ja jalkopään päätyihin. Ne ovat helposti liikutettavissa, hiljaisia ja eivätkä 
edellytä toisin kuin muut sivulaitatyypit ylimääräistä tilaa vuoteen pitkillä sivuilla, kun 
niitä säädetään tai ne lasketaan alas.

•    Sängyn pidennysosaa käytettäessä myös 
kaiteet ovat vakiovarusteisina vedettä-
vissä ulos.

•    Suuri suojauskorkeus, 41 cm, mahdollis-
taa erikoispatjojen käytön.

•    Kaiteiden sileät pinnat tekevät niistä 
helposti puhdistettavia.

Sivulaidat 
Suojaa ja vakautta joka tilanteeseen

Hoitaja pystyy aktivoimaan sivulai-
tasuojauksen vaivattomasti nappia 
painamalla.

Ainoastaan Seta pro -vuoteiden etuna 
on suoraan päätyihin integroidut, yhte-
näiset sivulaidat.

Sängyn pidennysosaa käytettäessä 
myös kaiteet voidaan vetää ulos.

Kaiteiden diagonaalisen asennon 
ansiosta potilaat pystyvät paremmin 
hahmottamaan ympäristönsä.

Hoitajapaneelista voidaan lukita ja vapauttaa yksittäisiä  
säätötoimintoja.

Optiona saatavaan suurikokoiseen ohjausyksikköön on  
yhdistetty sängyn kaikki ohjaustoiminnot.

Vakiovarusteena saatavalla käsiohjai-
mella voidaan ohjata vuodetta painik-
keen painalluksella selkeiden kuvak-
keiden mukaisesti. Siihen on saatavilla 
tilauksesta myös valaistus.

Valinnainen LCD-käsiohjain tarjoaa 
yksilöllisesti määritetyt käyttötasot poti-
laille, hoitohenkilöstölle ja teknikoille.

Seta pro -mallin käyttö on intuitiivista ja 
turvallista sekä hoitajille että potilaille. 
Sekä selkeillä kuvakkeilla merkitty 
vakiovarustukseen kuuluva käsiohjain että 
nykyaikainen, 3-painikkeinen LCD-käsioh-
jain ja reilun kokoinen näyttöruutu 
helpottavat toimintaa myös tiukoissa 
tilanteissa. Lisää käyttö- ja hallintatoimin-
toja löytyy hoitajapaneelista tai vuodevaa-
tetasossa olevasta valinnaisesta ohjausyk-
siköstä.

Helppo  
käyttää 
Soveltuu näppä-
rästi kaikille  
käyttäjäryhmille

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

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

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

RATKAISEVASTI PAREMPI 

EasyCare helpottaa  
hoitajien työtä

Toimintojen  
aktivointi

Ei EasyCare 
-toimintoa

Ke
st

o

EasyCare 
-toiminnon
kanssa

Valinnaisesti saatavalla jalkapolkimella 
hoitajat voivat säätää vuoteen korkeutta 
myös silloin, kun käsiä ei ole vapaina.
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Sen jälkeen täytelevy voidaan vetää pois 
ja käyttää sitä hätätilanteessa elvytys-
alustana.

Potilaalle riittävän tilan takaava Seta pro -mallin integroitu 
pidennysosa voidaan vetää nopeasti esiin. Säärituen pidennys-
osa ja siihen sopiva pehmuste ovat saatavilla lisävarusteina.

Optiona saatava säärituen pidennysosa liikkuu säätöjen  
mukaisesti siten, että myös suurikokoiset potilaat voivat  
asettaa jalkansa kohotettuun asentoon. 

Täytelevyn irrottamiseksi salvalla kiinnitetty kahvalista on 
poistettava ensin.

Pääty- ja pintavalikoima 
Tyylikkäät ja käytännölliset osat

Kauniisti muotoiltu Base-pääty  
mukautuu saumattomasti jokaiseen 
ympäristöön.

Hygiene-makuutaso

HPL-makuutasoTerässäleikkö

Kaikissa Seta pro -vuoteissa on vakiovarusteena "Base"-päätymalli. Tähän 
eleganttiin päätymalliin, joka on varustettu käytännöllisellä kahvalistalla, 
voidaan valita sopivat vaihtoehdot kattavasta väri- ja pintavalikoimasta 
vuoteen yksilöllistämiseksi.

•   Täytelevyjen helppo irrotus nopeuttaa hoitotoimenpiteiden aloittamista
•   Täytelevyt soveltuvat elvytysalustaksi

Seta pro on muokattavissa useiden ominaisuuksiensa osalta 
yksilöllisesti – tämä pätee myös kolmeen valittavissa olevaan 
makuutasoon. Polypropeenista valmistettu hygieeninen makuutaso 
koostuu yksittäin irrotettavista elementeistä, joiden muoto edesauttaa 
kosteuden poistamista. Kokonaan muovimateriaalista tehty 
makuutaso koostuu 4-kerroksisista korkeapainelaminaattielementeis-
tä (HPL), jotka voidaan haluttaessa lukita niin, ettei niiden irrottaminen 
ole mahdollista. Kummassakin mallissa on huolehdittu terveellisestä 
ilmankierrosta lovien avulla. Kolmantena vaihtoehtona on vakaa 
terässäleikkö, joka soveltuu erinomaisesti koneelliseen pesuun. Seta 
pro -mallin vakiovarusteisiin kuuluvat sekä 22,5 cm:n pidennysosa että 
esiin vedettävät sivulaitakaiteet. Valinnaisiksi lisävarusteiksi voidaan 
valita myös säärituen pidennysosa ja siihen sopiva pehmuste.  

Makuutasot ja pidennysosat 
Nukkumismukavuutta ja hygieniaa korkeimmalla mahdollisella tasolla
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Uusia ominaisuuksia 
Hyvä ohjailtavuus ja huoltotoimet 
helposti suoritettavissa

Seta pro -mallia on kehitelty edelleen monien innovaatioiden pohjalta jokapäiväisen työn ja 
kaikkien huolto- ja tarkastustehtävien helppoutta silmällä pitäen. Käytännölliset ominaisuu-
det keventävät työntekijöihin kohdistuvaa rasitusta sekä säästävät aikaa ja kustannuksia.
•    Optiona saatava 5. pyörä antaa lisää vakautta potilaiden kuljetukseen riippumatta siitä,  

kummasta päästä sänkyä työnnetään.
•    Vakiovarusteisiin kuuluvat puskurirullat ja -kartiot suojaavat vuodetta iskujen ja korkeu-

densäädön yhteydessä uhkaavilta vaurioilta.
•    Optiona saatavan LCD-käsiohjaimen ansiosta hoitajilla on aina mahdollisuus käyttää  

vuoteen EasyCare-toimintoa. Se tarjoaa lisäksi monia aputoimintoja erityisellä teknikko-
tasolla.

•   Sängyn ohjausyksikkö ja akku sijaitsevat selkäosan alla helposti ulottuvilla.
•    Pääpuolella on kaksi kohottautumistelineen tai nesteenantotelineen kiinnitysholkkia 

sisäpuolella.
•    Jalkopäässä on kaksi nesteenantotelineen kiinnitysholkkia potilaan kaikenkattavan 

hoidon takaamiseksi.

LCD-käsiohjain varustettu teknikko-
tasolla helppoa vianmääritystä varten

PuskurikartiotElektroniikkaosat helposti ulottuvilla

RATKAISEVASTI PAREMPI 

5. pyörän edut

Kun potilas on sängyssä ja sänkyä 
työnnetään kaarteeseen kovalla 
vauhdilla, voi syntyä suuri keskipa-
koisvoima. Ohjauspyöränä toimiva 
5. pyörä pitää Seta pro -sängyn 
luotettavasti linjassa ja estää sängyn 
sivuttain liukumisen.

Seta-sarjan erinomaisia hygieniaominaisuuksia on parannettu 
edelleen Seta pro -mallissa. Suuret, tasaiset pinnat ja piilotettu 
johdotus helpottavat manuaalista pesua ja desinfiointia jo mer-
kittävästi. Vielä enemmän etuja tarjoavat valinnaisesti saatavilla 
olevat konepestävät mallivaihtoehdot:

•    Tarkka hygienia antaa suojan moniresistenttejä bakteereja 
vastaan.

•    Korkea suojausluokka IPX6W suojaa elektroniikkaosia kosteu-
delta.

•    Henkilökunnan taakka kevenee manuaalisen puhdistuksen 
jäädessä tarpeettomaksi.

•    Stiegelmeyer-huolto laatii yhdessä asiakkaan kanssa tämän toi-
vomuksesta optimaalisen pesuohjelman käyttöpaikkaa varten.

Turvallinen hygienia 
Parhaat mahdolliset edellytykset manuaaliseen 
ja automaattiseen pesuun

Rakenteen kaikki 
osat ovat hel-
posti ulottuvilla 
perusteellista 
puhdistusta  
varten.

Seta pro -sai-
raalasängyn 
runkoon piilo-
tettujen johtojen 
ansiosta sängyn 
pinnat ovat 
sileitä.

10 kertaa  
useammin 
pestävissä kuin 
standardit
edellyttävät.



1716  ✓= vakio      o = lisävaruste      – = ei saatavana  ✓= vakio      o = lisävaruste      – = ei saatavana  1) edellyttää hoitajapaneelin tai ohjausyksikön käyttöä             2) välipysähdys 10 cm:n kohdalla

Varusteet ja optiot
Seta pro Vakiomalli lino-malli 

80 cm
lino-malli 

87 cm
brevo- 
malli

brevo lino  
-malli

Makuutason korkeudet

Vakiomallin mukainen säätöalue ✓ ✓ ✓ – –

Matalalle säädettävä – – – ✓ ✓

Sängyn ulkomitat

103,8 cm, suositeltava patjakoko 90 cm ✓ – – ✓ –

99,8 cm, suositeltava patjakoko 87 cm – ✓ ✓ – ✓

Sivulaidat

Yhtenäiset ✓ ✓ ✓ ✓ ✓

Päätyelementit

Base ✓ ✓ ✓ ✓ ✓

Perusvärit

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

Argentum, kuin RAL 9006 O O O O O

Puhdistus, suojausluokka

Manuaalinen puhdistus, IPX6 ✓ ✓ ✓ ✓ ✓

Konepesu, IPX6W O O O O O

Makuutasot

Hygiene-makuutaso (PP) ✓ ✓ ✓ ✓ ✓

Hygiene-makuutaso (PP),  
leposidekiinnitysmahdollisuus O O O ✓ O

Korkeapainelaminaatista valmistettu makuutaso 
(HPL), leposidekiinnitysmahdollisuus O – O O O

Metalliverkkopohja (irrotettava tai kiinteä) O – O O O

Puskurirullat törmäyssuojalla

4 muovista suojaamassa pysty-/vaakasuunnassa ✓ ✓ ✓ ✓ ✓

4 yleismallista suojaamassa pysty-/vaakasuunnassa O O O O O

2 yleismallista pääpuolen päädyssä,  
2 muovista jalkopäässä O O O O O

Pyörät

Integraalipyörä Ø 150 mm ✓ ✓ ✓ – –

Steinco-kaksoispyörä Ø 150 mm O O O – –

Linea-kaksoispyörä Ø 150 mm O O O – –

Linea-kaksoispyörä Ø 125 mm – – – ✓ ✓

5. pyörän kanssa

Kaksoispyörä Ø 125 mm O O O – –

Sähköä johtava pyörän pinnoite

1 pyörä ✓ ✓ ✓ ✓ ✓

2 pyörää O O O O O

4 pyörää O O O O O

5 pyörää O O O – –

Lukituspoljin

2 muotoon valettua ja kromattua ✓ ✓ ✓ ✓ ✓

2 muotoon valettua ja kromattua, värikoodein O O O O O

4 muotoon valettua, värikoodein ja ilman O O O O O

Ohjauspyörän sijainti

Pääpuolen pääty, oikealla ✓ ✓ ✓ ✓ ✓

Pääpuolen pääty, vasemmalla O O O O O

Jalkopään pääty, oikealla O O O O O

Jalkopään pääty, vasemmalla O O O O O

Sängyn keskikohta O O O – –

Seta pro Vakiomalli lino-malli 
80 cm

lino-malli 
87 cm

brevo- 
malli

brevo lino  
-malli

Hallintalaitteet

Vakiomallinen käsiohjain1) ✓ ✓ ✓ ✓ ✓

Vakiomallinen käsiohjain, valaistu1) O O O O O

LCD-käsiohjain O O O O O

Hoitajapaneeli vuodevaatetasossa O O O O O

Ohjausyksikkö vuodevaatetasossa O O O O O

Jalkakytkin O – O – –

Out-of-Bed-järjestelmä

Kyllä O O O O O

Muut varusteet

Tarvikekisko, pääpuolen pääty O O O O O

Vuodevaatetaso ✓ ✓ ✓ ✓ ✓

Vuoteen pidennysosa ✓ ✓ ✓ ✓ ✓

Elektroniset varusteet

Pyörien lukituksen äänimerkki O O O O O

Valaisin makuutason alla O O O O O

Etäohjauspaneeli O O O O O

Kulmamittari LCD-käsiohjaimessa O O O O O

Akku

Lyijyakku ✓ ✓ ✓ ✓ ✓

Litiumioniakku O O O O O

Tekniset tiedot
Seta pro Vakiomalli lino-malli 

80 cm
lino-malli 
87 cm

brevo- 
malli

brevo lino  
-malli

Mitat ja painot

Ulkomitat 103,8 x 219,3 cm 92,8 x 219,3 cm 99,8 x 219,3 cm 103,8 x 219,3 cm 99,8 x 219,3 cm

Makuutaso (patjan koko) 90 x 200 cm 80 x 200 cm 87 x 200 cm 90 x 200 cm 87 x 200 cm

Vuoteen pidennysosa 22,5 cm2) 22,5 cm2) 22,5 cm2) 22,5 cm2) 22,5 cm2)

Makuutason osien mittajakauma 83 – 15 – 33 – 54 cm 83 – 15 – 33 – 54 cm 83 – 15 – 33 – 54 cm 83 – 15 – 33 – 54 cm 83 – 15 – 33 – 54 cm

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

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

Potilaan enimmäispaino n. 220–250 kg n. 220–250 kg n. 220–250 kg n. 220–250 kg n. 220–250 kg

Vapaa tila sängyn alla 16,9 cm 16,9 cm 16,9 cm 14,3 cm 14,3 cm

Vapaa tila sängyn alla  
Ø 150 mm:n Linea-pyörän kanssa 14,1 cm 14,1 cm 14,1 cm – –

Kokonaispaino n. 155 kg n. 155 kg n. 155 kg n. 155 kg n. 155 kg

Sivulaitojen turvakorkeus 41 cm 41 cm 41 cm 41 cm 41 cm

Säätöalueet
Kallistus Trendelenburgin  
asentoon 17° 17° 17° 17° 17°

Kallistus Anti-trendelenburgin 
asentoon 17° 17° 17° 16° 16°

Makuutason korkeus n. 35−91 cm n. 35−91 cm n. 35−91 cm n. 28−84 cm n. 28−84 cm

Makuutason korkeus 
Ø 150 mm:n Linea-pyörän kanssa n. 32−88 cm n. 32−88 cm n. 32−88 cm – –

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

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

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

Kohdekalusteet

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

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
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