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Ziekenhuisbedden van Stiegelmeyer bieden zelfs in de basisuitvoering veel keuzemoge-
lijkheden. Met de juiste accessoires worden het op maat gemaakte droombedden, die 
aan elke behoefte van de patiënt voldoen en de zorgverleners aanzienlijk ontlasten. De 
nadruk ligt op optimale medische zorg, meer zekerheid voor zorgbehoevenden en een 
hogere levenskwaliteit in het dagelijks leven. De accessoires kunnen ook achteraf worden 
aangeschaft en eenvoudig worden gemonteerd of gedemonteerd. Verhoog de uitstraling 
van uw verpleeghuis, verbeter de zorg aan de patiënten en bescherm uw waardevolle 
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Om lang comfortabel in bed te liggen, moet men regelmatig van 
houding wisselen. Maar voor lichamelijk gehandicapte patiënten 
is dit in een kliniek vaak een uitdaging – en voor de zorgverleners 
is het een belasting. Onze oprichter helpt patiënten om op eigen 
kracht in een comfortabele positie te komen.

De oprichter wordt links of rechts aan het hoofdeinde in de ope-
ningen van het ziekenhuisbed gestoken. De ovale metalen buis – 
bij Stiegelmeyer uiteraard gemaakt van roestvrij staal - is uitgerust 
met een ergonomisch comfortabele handgreep. De patiënt kan 

zichzelf daarmee met weinig moeite optrekken. Optioneel bieden 
we oprichters met dubbele haken voor infusen. Ze zorgen voor een 
veilige en ruimtebesparende verzorging van de patiënt.

Loophulpmiddelen moeten altijd bij de hand zijn. Onze praktische 
loopsteunhouders kunnen gemakkelijk worden bevestigd aan 
het hoofd- en voeteneinde van het bed of aan de reling van het 
nachtkastje.

Oprichter voor comfort en verlichting

Voor extensies boven de patiënt is de oprichter over het hele 
bed geschikt. Hij biedt variabel positioneerbare stangen in de 
lengte en breedte boven het bed

Dubbele haken voor infusen zorgen voor een veilige 
verzorging van de patiënt. De soft-touch handgreep is 
bijzonder antislip.

Oprichter op Evario met vast hoofdbord.

De oprichter kan eenvoudig links of rechts aan het hoofdeinde 
in de openingen van het bed worden gestoken.

De loopsteunhouders kunnen aan het bed of nachtkastje wor-
den bevestigd.

De oprichter helpt bij de comfortabele 
positionering in bed.
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Infuusstandaarden moeten flexibel positioneerbaar zijn en tege-
lijkertijd grote stabiliteit bieden. Direct op het bed gemonteerde 
modellen hebben voordelen: ze vormen geen struikelgevaar voor 
patiënten en bezoekers en kunnen dicht bij de patiënt worden 
geplaatst.

Onze in hoogte verstelbare infuusstandaards kunnen in de hou-
ders aan het hoofd- of voeteneind worden gestoken en maken 
dankzij de 4 haken een uitgebreide verzorging van de patiënt 
mogelijk. De 45° gebogen standaard voorkomt schade aan de 
wand van de kamer wanneer het bed bijvoorbeeld in de Trende-
lenburgpositie wordt gezet. De standaard kan een totale lading 
van 8 kg dragen, een enkele haak kan maximaal 3 kg dragen. Voor 
de verticale infuusstandaard zijn optioneel ook haken met een 
draagvermogen van elk 5 kg verkrijgbaar. Voor nog hogere eisen – 
bijvoorbeeld voor spoelingen – is er een heavy-duty infuusstang 
met 2 haken verkrijgbaar, die elk 10 kg kunnen dragen.

Als het bed een oprichter heeft, dan kan hier een infuushou-
der met 4 haken zelfborgend aan worden bevestigd. Voor onze 
Stretcher Mobilo is een 2-voudige telescopische infuusstandaard 
beschikbaar, die aan alle 4 de hoeken kan worden bevestigd en die 
met een optionele beugel aan het voeteneind kan worden opge-
borgen wanneer deze niet in gebruik is. Dankzij de scharnierende 
haken is er maar weinig ruimte nodig. Voor de intensive care is de 
stabiele beugel bijzonder geschikt omdat daar veilig medische 
apparatuur aan kan worden bevestigd.

Infuusstandaard voor een veilige verzorging

De heavy-duty infuusstang heeft een draagvermogen van maxi-
maal 10 kg per haak.

De infuushouder met 4 haken kan aan de oprichter worden 
bevestigd

De telescopische infuusstandaard voor de stretcher Mobilo kan 
optioneel aan het voeteneinde worden opgeborgen om ruimte 
te besparen.

De verticale infuusstandaard is de klassieke 
standaardoplossing.

De beugel is geschikt voor gebruik op de 
intensive care.

De infuusstandaard met een kromming van 45° voorkomt bot-
singen bij verstellingen van het bed.
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Standaardrails van roestvrij staal zijn extreem stabiel en bieden 
medische apparatuur en drainagezakken op het ziekenhuisbed 
een goed houvast. Ze zijn geschikt voor gebruik op alle afdelingen, 
met name op de intensive care.

De bevestigbare standaardrail van roestvrij staal kan aan de 
zijkant van het bed in de openingen worden gehangen. De beugel 
van de aanpasbare standaardrail is naar boven gebogen, zodat  
de rail zelfs in de laagste stand van het bed voldoende afstand 
houdt tot de vloer. Voor ruimtebesparende bevestiging van 
accessoires op ooghoogte – bijvoorbeeld infuuspompen – is de 
roestvrijstalen standaardrail voor de infuusstandaard geschikt.

Onze standaardrails maken onder andere het aanbrengen van 
drainagezakken dichtbij de patiënt mogelijk. Om de drainage-
slangen extra te beschermen, zijn er praktische slanghouders 
verkrijgbaar. Ze zorgen ervoor dat de slangen niet knikken en op 
een nette manier kunnen worden neergelegd. Er zijn houders voor 
bevestiging aan de handgrepen van de hoofdeinden of aan de 
mobilisatiesteun van het MultiFlex-zijhek.

De ophangbare roestvrijstalen stan-
daardrail is een praktische oplossing voor 
het aanbrengen van apparatuur voor inten-
sieve verpleging bij universele bedden.

 Standaardrails 
van roestvrij staal

De aanpasbare standaardrail zorgt voor voldoende afstand  
tot de grond wanneer het bed wordt neergelaten.

Ook kan er een slanghouder voor de mobilisatiesteun van het 
MultiFlex-zijhek worden gekozen.

De standaardrail voor de infuusstandaard zorgt voor een ruim-
tebesparende plaatsing van toebehoren op ooghoogte, bijv. 
infuuspompen.

Standaardrails 
op het Prote-
ga-zijhek.

Standaardrails 
op de rugsteun.

Standaardrails 
op het frame 
(hoofdeinde).

De drainageslanghouder kan worden bevestigd aan de hand-
grepen van de hoofd- en voeteneinden.
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Toebehoren voor de verzorging, drainages en urineflessen moeten 
een veilige plaats hebben aan de lange zijden van het ziekenhuis-
bed. Slangen mogen niet knikken of scheuren, vloeistoffen mogen 
niet lekken. Naast onze standaardrails zijn er nog andere individu-
ele oplossingen voor veilige bevestiging en een hoge standaard 
voor de hygiëne.

De stabiele universele rails biedt voldoende ruimte om meerdere 
toebehoren naast elkaar te hangen. Afhankelijk van het bedmodel 
en het zijhek kan de universele houder of de universele beugel 
flexibel aan de bedzijde worden bevestigd. Ze zorgen ervoor dat 
drainagezakken niet onhygiënisch op de vloer liggen en de slangen 
optimaal worden beschermd.

Indien nodig moeten urineflessen snel toegankelijk zijn en veilig 
worden beschermd tegen kantelen. Onze urinefleshouders 
voldoen optimaal aan deze vereisten. We bieden modellen met 
aangepaste houders voor verschillende ziekenhuisbedden en uit-
voeringen – bijvoorbeeld voor het MultiFlex+-zijhek op onze Puro 
of het Protega-zijhek op de Evario.

De universele rails met veel ruimte voor accessoires.

De universele beugel voor drainagezak en -slang.

Universele houders 
en urinefleshouders

De universele houder op het ziekenhuisbed Puro met flexibele 
montagehoogten voor het laag verstelbare ligvlak.

De urinefleshouder voor het MultiFlex+-zijhek op de Puro met 
flexibele montagehoogten voor het laag verstelbare ligvlak.

De urinefleshouder voor het Protega-zijhek op de Evario.

De urinefleshouder om aan de bedrand te hangen.
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Bij het Intercontinental model met hoofd- en voeteneinde  
hangt de zuurstoffleshouder onder de handgreep.

De roestvrijstalen handgreep van het Rondo-voeteneinde biedt 
een stevige bevestiging voor de houder van de zuurstoffles.

Het verlengstuk kan ook veilig aan het  
ziekenhuisbed Deka worden bevestigd.

De veilige verzorging van patiënten die zuurstof krijgen, heeft 
altijd de hoogste prioriteit. Zuurstofflessen moeten op de juiste 
plek aan het bed blijven, ook als het bed wordt verplaatst. Onze 
zuurstoffleshouder maakt flexibele plaatsing van flessen van 2 liter 
mogelijk aan het hoofd- en voeteneinde. De houder kan eenvou-
dig aan de handgreep worden gehangen. De houder past op alle 

hoofd- en voeteneindvarianten, bijvoorbeeld de Intercontinental 
van de Evario of de Stelo van de Puro.
Nog groter is het veilige draagvermogen van de zuurstoffles om 
aan de standaard roestvrijstalen rails te hangen: Hiermee kunnen 
flessen van 5 liter worden bevestigd.

Als de ledematen van patiënten na operaties in een bepaalde posi-
tie moeten worden gehouden, bijv. met geperforeerde stangsyste-
men, dan is de precieze en veilige bevestiging van de extensie-ap-

paraten op het ziekenhuisbed een basisvereiste. Het verwisselbare 
extensiebord, dat eenvoudig in plaats van het voeteneinde aan 
het bed kan worden bevestigd, wordt hiervoor gebruikt, bijvoor-
beeld op de Evario of de Deka. De 2 stabiele stangen bieden een 
optimale houvast voor de apparaten.

Extensie-apparaten 
precies bevestigen

Veilige houder 
voor zuurstofflessen

Zuurstofflessen met een inhoud van maximaal 5 liter kunnen 
aan de houder van de roestvrijstalen standaardrail van de Puro 
worden bevestigd.

Het verlengstuk op het ziekenhuisbed 
Evario: ideale voorwaarden voor een 
gezondheidsbevorderende therapie van de 
patiënt.
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Zelfs in deze tijd van digitalisering genieten snelle handgeschre-
ven notities en aantekeningen vaak de voorkeur in de dagelijkse 
gang van zaken in de kliniek. Onze schrijfplaat is hier uitermate 
geschikt voor. Hij kan eenvoudig en flexibel worden bevestigd aan 
het voeteneinde en neergeklapt worden om ruimte te besparen als 
hij niet wordt gebruikt. Papier wordt tijdens het schrijven veilig op 
zijn plaats gehouden. De grote documenthouder dient voor het 
bewaren van de documenten. Hij biedt ook ruimte voor tijdschrif-
ten en kan tevens worden opgehangen aan de handgrepen van het 
hoofd- of voeteneinde of het nachtkastje.

Patiënten met hun naam aanspreken, creëert veiligheid en een 
vertrouwelijke sfeer en maakt het bezoek eenvoudiger. Onze klem 
voor een naamplaatje is praktisch en hygiënisch.

De documenthouder in de moderne kleur Argentum 
past goed bij elk bed.

Er kan een praktische handdoekhouder worden 
bevestigd aan de handgrepen van de hoofd- en 
voeteneindes.

De schrijfplaat houdt het patiëntendossier 
of de tablet met documentatie slipvast op 
zijn plaats.

De klem voor het typeplaatje 
kan flexibel worden geplaatst.

Accessoires aan het voeteneinde 
altijd actueel en bij de hand
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Mensen worden gemiddeld steeds groter en hebben ook in een zie-
kenhuisbed meer ruimte nodig. Om de geïntegreerde verlenging 
van onze bedden optimaal te gebruiken, raden wij onze speciale 
accessoires aan.

Het matras voor de bedverlenging vult de opening tussen matras 
en voeteneinde en zorgt voor het hoogste ligcomfort.  

Afhankelijk van het bedmodel kan deze zonder gereedschap op 
2 manieren worden bevestigd - hetzij met een vaste houder op 
het bedframe of op een verlenging van de onderbeensteun. Deze 
laatste zorgt ervoor dat de onderbeensteun bij verstelling van het 
bed over de hele lengte van het bed meebeweegt. Dit betekent dat 
zelfs lange patiënten kunnen profiteren van houdingen die hun 
gezondheid bevorderen met hoger geplaatste onderbenen (bijv. 
orthopedische ligging).

Bij de Seta pro en vele andere modellen kan een optioneel 
verlengstuk gemakkelijk aan de onderbeensteun worden 
bevestigd.

De verlenging van de onderbeensteun en het bijbehorende 
matrasdeel bewegen bij het verstellen van het ligvlak, zodat 
ook lange patiënten met de benen in een hoge positie kunnen 
liggen.

Bij sommige bedden wordt het ligvlak vergroot met een  
verlengstuk inclusief bekleding dat niet meebeweegt met  
de onderbeensteun - hier op het model Deka.

De standaard bedverlenging 
van de Evario kan er gemak-
kelijk worden uitgetrokken.

Sommige bedden, zoals de hier getoonde Evario, kunnen wor-
den samengesteld met een geïntegreerde uittrekbare onderb-
eenverlenging. Er is ook een bijpassend matrasdeel voor.

Bedverlengingen 
Meer plaats en comfort voor patiënten

De geïntegreerde verlenging van de onderbeensteun wordt aanbe-
volen als het bed op enig moment snel moet worden gebruikt. Hij kan 
altijd onmiddellijk worden uitgetrokken, waarna alleen nog het ma-
trasdeel hoeft te worden geplaatst (optioneel verkrijgbaar voor Evario, 
Evario select, Puro, Sicuro tera).

Afzonderlijke onderdelen en matrasdelen om het ligvlak te vergroten 
zijn een voordelig alternatief. Ze hoeven niet voor elk bed te worden be-
steld, maar kunnen tussen afzonderlijke bedden worden uitgewisseld 
of achteraf worden geplaatst (verkrijgbaar voor Evario, Puro, Seta pro, 
Sicuro tera, Deka, Vida).

BESLIST BETER 

Ligvlakverlengingen met
sterke voordelen
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De leeslampen van Stiegelmeyer zorgen voor een aangenaam 
licht – zonder de buren te storen. De lampjes kunnen in de infuus-
stangen aan het hoofdeinde van het bed worden geplaatst. Een 
geïntegreerde adapter voorkomt onbedoeld draaien van de arm 
van de lamp.

Het leeslampje Sola is in LED- en halogeenuitvoeringen verkrijg-
baar. De spot van beide varianten is gemaakt van onbreekbaar 

Handschakelaars moeten altijd bij de hand zijn voor 
zowel patiënten als zorgverleners. Tegelijkertijd 
moeten ze veilig bij het bed kunnen worden bewaard 
om schade te voorkomen. De ziekenhuisbedden van 
Stiegelmeyer bieden standaard al praktische mogelijk-
heden voor bevestiging.

Voor nog meer flexibiliteit adviseren we de koker voor 
de handgrepen van het hoofd- en voeteneinde. Er zijn 
aangepaste uitvoeringen voor de standaardhandscha-
kelaar en de innovatieve LCD-handschakelaar.

Bijzonder comfortabel voor de patiënten is ook de 
handschakelaarhouder met buigbare as. Op geselec-
teerde modellen kan deze aan de zijkant van het bed 
worden bevestigd en bovendien exact in de gewenste 
positie worden gebracht.

kunststof. Ventilatieopeningen en warmte-afvoercilinders zorgen 
voor een lage warmte-ontwikkeling.

Het led-leeslampje Stella combineert een hoogwaardig ontwerp 
met een lange levensduur. De spot is gemaakt van spiegelgepo-
lijst roestvrij staal en heeft een nachtoriëntatielampje. Het model 
Stella is ook verkrijgbaar in een variant voor bevestiging aan het 
nachtkastje.

Ons leeslampje Stella biedt de patiënten een aangenaam, ge-
zellig licht - zonder de persoon in het bed ernaast te storen.

Met de flexibele houder aan de zijkant van het bed, 
is de handschakelaar altijd ideaal binnen handbe-
reik van de patiënt.

Het lampje Sola heeft een mooie 
lampkop, gemaakt van breukvast kunststof.

Ook voor de standaardhandschakelaar is er een koker op maat.

Met een koker bij het hoofd- of voeteneinde kan de 
LCD-handschakelaar binnen of buiten het onmid-
dellijke bereik van de patiënt worden geplaatst.

Verlichting 
direct op het bed

Handschakelaar 
altijd binnen handbereik
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Zijhekken 
voor maximale bescherming

Er worden nog steeds klassieke ziekenhuisbedden zonder geïnte-
greerde zijhekken gebruikt. Voor montage achteraf bieden we onze 
doorlopende zijhekken aan, die eenvoudig gemonteerd en weer 
verwijderd kunnen worden. Ze bieden maximale bescherming en 
voldoen aan de huidige vereiste normen. Een dergelijk zijhek dat 
aan één kant is gemonteerd, kan ook alleen als oriëntatiehulp in 
de nacht dienen.

Voor nog meer comfort en veiligheid is er schuimlederen  
bekleding verkrijgbaar voor verschillende systemen zijhekken. 
Ze voelen zacht en comfortabel aan en zijn hygiënisch in gebruik. 
Zowel bij doorlopende als bij gedeelde zijhekken zijn ze bedoeld 
om rusteloze patiënten te beschermen.

De beschermhoes voor het doorlopende zijhek kan worden 
neergelaten en omhoog worden getrokken met de latten.

Om de beschermhoogte van het Protega-zijhek in het midden 
te verhogen, kan dit opvulstuk worden gekozen.

Op bedden zonder zijhek kan achteraf een doorlopend zijhek 
met 3 latten worden gemonteerd.

Ook het gedeelde MultiFlex+-zijhek 
kan volledig afgedekt worden.

Het zijhek met 4 latten is geschikt voor gebruik met bijzonder 
hoge anti-decubitusmatrassen.

De beschermhoes bekleedt de 4 elementen 
 van het Protega-zijhek.

Overzicht  De uitvoering van de accessoires kan variëren, afhankelijk van het bedmodel.

✓= leverbaar      – = niet leverbaar 

Pagina Evario Evario 
select Puro Seta pro Seta  

pro junior Deka Vida Sicuro 
tera

Stretcher 
Mobilo

Oprichter

4 Oprichter, ronde buis ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ – ✓ –

5 Oprichter, ovaal, met infuushaak ✓ – ✓ ✓ – ✓ ✓ ✓ –

5 Oprichter over het hele bed ✓ ✓ ✓ ✓ – ✓ – ✓ –

6 Beugel (voor transducers) ✓ – ✓ ✓ – – – ✓ –

5 Handgreep ✓ ✓ ✓ ✓ – ✓ ✓ ✓ –

7 Infuushouder (plastic) voor oprichter ✓ ✓ ✓ ✓ – ✓ ✓ ✓ –

5 Loophulphouder ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ –

Infuusstandaard

6 Infuusstandaard ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ –

7 Infuusstandaard met 45°-buiging ✓ ✓ ✓ ✓ – ✓ ✓ ✓ –

7 Infuusstandaard Mobilo – – – – – – – – ✓

7 Heavy-duty infuusstang ✓ ✓ ✓ ✓ – ✓ – ✓ –

Standaardrails

9 Standaardrails aanpasbaar – – ✓ – – – – – –

8 Standaardrails ophangbaar – – ✓ ✓ – – ✓ – –

9 Standaardrails voor infuusstandaard ✓ ✓ ✓ ✓ – ✓ ✓ ✓ –

8 Standaardrails op frame (hoofdeinde) ✓ – ✓ – – – – – –

8 Standaardrails op de rugsteun ✓ – ✓ – – – – ✓ –

8 Standaardrails op het Protega-zijhek ✓ ✓ – – – – – ✓ –

Universele houders

9 Drainagehouder (voor slangplaatsing) ✓ ✓ ✓ ✓ – ✓ – ✓ –

9 Slanghouder op het MultiFlex-zijhek – – – ✓ – – ✓ – –

11 Universele beugel ✓ – ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ – –

11 Universele houder voor MultiFlex-zijhek – – ✓ ✓ – – ✓ – –

10 Universele rails, ophangbaar – – ✓ ✓ – – ✓ – –

11 Urinefleshouder met en zonder rotatiebescherming ✓ – ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ – –

11 Urinefleshouder voor MultiFlex-zijhek – – ✓ ✓ – – ✓ – –

11 Urinefleshouder voor Protega-zijhek ✓ ✓ – – – – – ✓ –

Houders voor zuurstofflessen

12 Zuurstoffleshouder ✓ ✓ ✓ ✓ – ✓ – ✓ –

12 Zuurstoffleshouder voor standaardrails – – ✓ ✓ – – – ✓ ✓

Bevestigingen van extensie-apparaten

13 Verlenging hoofdeinde ✓ ✓ ✓ ✓ – ✓ – – –

De bevestiging van de accessoires is niet bij alle hoofd- en voeteneinden en zijhekvarianten mogelijk
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Overzicht  De uitvoering van de toebehoren kan variëren, afhankelijk van het bedmodel.

✓= leverbaar      – = niet leverbaar De bevestiging van de accessoires is niet bij alle hoofd- en voeteneinden en zijhekvarianten mogelijk

Pagina Evario Evario
select Puro Seta pro Seta pro 

junior Deka Vida Sicuro 
tera

Stretcher 
Mobilo

Houders op het voeteneinde

15 Documenthouder ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ – ✓ –

14 Schrijfplaat ophangbaar ✓ ✓ ✓ ✓ – ✓ – ✓ ✓

15 Handdoekhouder ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ – ✓ –

14 Klem naamplaatje ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ – ✓ ✓

Bedverlengingen

17 Bedverlengingsdeel incl. matrasdeel ✓ – ✓ ✓ – ✓ ✓ ✓ –

17 Matrasdeel voor geïntegreerde onderbeensteun- 
verlenging ✓ ✓ ✓ – – – – ✓ –

Lampen (voor gebruik in infuusstandaardhouder)

18 Leeslamp Sola LED ✓ ✓ ✓ ✓ – ✓ – ✓ –

18 Leeslamp Stella LED ✓ ✓ ✓ ✓ – ✓ – ✓ –

Bevestiging handschakelaar

19 Koker voor LCD-handschakelaar ✓ – ✓ – ✓ – – – –

19 Koker voor standaardhandschakelaar ✓ – ✓ ✓ ✓ – – – –

19 Houder voor handschakelaar met buigbare as – – – – – ✓ ✓ – –

Zijhekken

20 Zijhek, achteraf monteerbaar,  
3 spijlen – – – – – ✓ – – –

20 Zijhek, achteraf monteerbaar,  
4 spijlen – – – – – ✓ – – –

20 Synthetisch lederen bekleding voor doorlopend  
zijhek – – ✓ ✓ – ✓ – – –

20 Schuimlederen bekleding voor  
MultiFlex-zijhek – – ✓ ✓ – – ✓ – –

20 Schuimlederen bekleding voor Protega-zijhek ✓ ✓ – – – – – ✓ –

20 Middenstuk voor Protega-zijhek ✓ ✓ – – – – – ✓ –

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

Projectmeubilair

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

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

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

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

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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