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M e b l e  s z p i ta l n e

Łóżka szpitalne, szafki przyłóż kowe
i akcesoria

JAKOŚĆ, KTÓRA ROBI RÓŻNICĘ
Vitano
Obrotowa szafka przyłóżkowa

•  szerokość: 61.3 cm, głębokość:  
45.9 cm, wysokość: 88.4 cm

•  regulacja wysokości blatu bocznego: 
78–113 cm

• wymiary blatu górnego: 40 x 55.4 cm
• obrotowy korpus szafki 240°
•  praktyczne detale: haczyk na ręcznik, 

reling zabezpieczający, ergonomiczne 
uchwyty

Soreno eco
Funkcjonalna szafka przyłóżkowa

•  szerokość: 55.5 cm, głębokość:  
45.1 cm, wysokość: 87.5 cm

•  regulacja wysokości blatu bocznego: 
76–111 cm

•    wymiary opcjonalnego blatu: 
górnego: 40 x 55.4 cm

•  duże, łatwo dostępne szuflady 
z przegrodami

Somero
Solidna szafka przyłóżkowa

•  szerokość: 55.5 cm, głębokość:  
45.1 cm, wysokość: 87.5 cm

•  regulacja wysokości blatu bocznego: 
76–111 cm

•    wymiary blatu górnego: 40 x 55.4 cm
•  system odejmowania blatu bocznego 

(dwustronny)
•  dużo miejsca do przechowywania 

rzeczy

Szafki przyłÓżkowe

Quado
Kompaktowa szafka przyłóżkowa

•  szerokość: 28.6 cm, głębokość:  
44.6 cm

•  regulacja wysokości blatu bocznego: 
85–115 cm

•  2 półki po obu stronach szafki i szufla-
da wysuwana w obie strony

•  łatwy i bezpieczny sposób składania 
blatu bocznego

•  możliwość dołączenia Quado do 
szczytu łóżka

Z1 – Sky-therm®
O przekroju falowanym
•  elastyczna powierzchnia materaca 

zapewnia stałą wymianę ciepła i wilgoci
•  perforacja warstwy Sky-therm® popra-

wia elastyczność punktową i wentylację 
materaca

Z2 – Soft-therm
Z drobną perforacją
•  wysoce elastyczna, miękko-termiczna 

warstwa
•  drobna perforacja zwiększająca 

elastyczność

P1, P2 –  
Materace profilaktyczne
Ochrona przed odleżynami
•  mocna warstwa pianki wiskozowej 

zapewnia rozłożenie nacisku przyno-
szącego ulgę

•  wzmocnienie strefy krawędziowej, 
dla większej ochrony i mobilności

Premium mattress
•  znakomita profilaktyka odleżyn 

potwierdzona badaniami
•  reaguje na masę ciała i temperaturę

C1 – Materac komfortowy 
Doskonałe właściwości oddychające
•  warstwa bazowa (9 cm) wykonana  

z pianki zimnej i warstwa (3 cm)  
wykonana z pianki wiskozowej

S1 – Materac do dużych 
obciążeń
Spełniający wysokie wymagania
•  3-warstwowy materac dla cięższych 

użytkowników

U1, U2 – Materace  
uniwersalne
Do wszystkich zastosowań
•  uniwersalne materace wykonane 

z pianki polieterowej

Materace

  Z2: Wymiary (szerokość x długość x  
wysokość): 87/90 x 200 x 12 cm

  Z1: Wymiary (szerokość x długość x  
wysokość): 87/90 x 200 x 15 cm

  P1: Wymiary (szerokość x długość x  
wysokość): 87/90 x 200 x 16 cm

P2: Wymiary (szerokość x długość x  
wysokość): 87/90 x 200 x 14 cm

  C1: Wymiary (szerokość x długość x  
wysokość): 87/90 x 200 x 12 cm

  S1: Wymiary (szerokość x długość x  
wysokość): 87/90 x 200 x 16 cm

  U1, U2: Wymiary (szerokość x długość x  
wysokość): 87/90 x 200 x 12 cm

  Wymiary (szerokość x długość x wysokość): 
87/90 x 200 x 15 cm

Edycja Międzynarodowa
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Stiegelmeyer Sp. z o.o.
Grubno 63
86-212 Stolno
Phone +48 56 6771-400
Fax +48 56 6771-410
info.stolno@stiegelmeyer.com
www.stiegelmeyer.com



Łóżka i meble szpitalne muszą sprostać szerokim spektrum 
wymagań stawianym w placówkach medycznych, których 
kluczowym celem jest zapewnienie bezpieczeństwa  
i komfortu pacjentów. Właściwości higieniczne łóżek i mebli 
odgrywają niezwykle ważną rolę w walce z drobnoustrojami, 
natomiast łatwość w sterowaniu łóżkiem sprzyja ergonomii 
pracy personelu medycznego.

Od wielu lata firma Stiegelmeyer z powodzeniem realizuje 
powyższe wymagania oferując przy tym bardzo dobry 
stosunek jakości do ceny. Rodzinna firma z Herford już od 
dawna była pionierem w obszarze rozwoju łóżek szpitalnych. 
Jest nim i dziś. Dział Projektowy szczyci się ponad 40-letnim 
doświadczeniem w tworzeniu produktów do automatycznej 
dezynfekcji.

Katalogi produktowe zawierają opisy zarówno łóżek przezna-
czonych do mobilizacji pacjenta, do intensywnej opieki, jak 
również modele oferujące całe systemy modułowe w różnej 
konfiguracji. Dzięki temu można dostosować łóżko do 
indywidualnych potrzeb w każdej sytuacji i pod każdym 
względem. Na życzenie klienta nasi serwisanci mogą przepro-
wadzić szkolenie z możliwości użytkowych produktów, aby 
zapewnić ich długą żywotność. Oferujemy również szeroki 
zakres usług posprzedażowych, gwarancyjnych i pogwaran-
cyjnych.

Łóżka szpitalne firmy Stiegelmeyer podnoszą jakość życia 
osób wymagających opieki i zwiększają poziom ich dobrego 
samopoczucia przez komfort i bezpieczeństwo.

Meble szpitalne 
firmy Stiegelmeyer

Łóżka szpitalne Łóżka szpitalne i wózki transportowe Łóżeczka dziecięce i akcesoria

Puro
Bezpiecznie i higienicznie

•  zakres regulacji wysokości leża:  
ok. 31–91 cm

•  bezpieczne obciążenie robocze 260 kg
• barierki boczne MultiFlex+

• automatyczna dezynfekcja
• 5-te koło (opcja)

Evario select
Bezpieczeństwo i łatwa obsługa

•  zakres regulacji wysokości leża: 
ok. 36–84 cm

• bezpieczne obciążenie robocze 225 kg
•  zintegrowany panel sterowania w ba-

rierkach bocznych Protega (standard)
• przedłużenie leża (opcja)

Evario
Łóżko kliniczne z wagą

•  zakres regulacji wysokości leża: 
ok. 35–91 cm

• bezpieczne obciążenie robocze 260 kg
•  zintegrowany panel sterowania  

w barierkach bocznych Protega
•  zintegrowana waga łóżkowa z dokład-

nością ważenia do 100 g

Sicuro tera
Łóżko z przechyłami  bocznymi

•  zakres regulacji wysokości leża: 
ok. 45–84 cm

• bezpieczne obciążenie robocze 260 kg
• przechyły boczne w obie strony 25°
•  zintegrowana waga przyłóżkowa  

z dokładnością do 100 g

Ravello
Fotel transportowy

•    bezpieczne obciążenie robocze 200 kg 
(pozycja statyczna), 135 kg (pozycja 
dynamiczna)

• kąt odchylenie pleców 43°
• opuszczane podłokietniki
• zagłówek

Deka
System modułowy

•  zakres regulacji wysokości leża: 
ok. 43–83 cm

• bezpieczne obciążenie robocze 225 kg
• wersja: mechaniczna i z 1-3 silnikami
•  automatyczna dezynfekcja (opcja)

Deka
Łóżka do opieki psychiatrycznej

•   łóżko mechaniczne
• leże o wymiarach 90x200 cm
• specjalnie zabezpieczone elementy łóżka
•  brak regulacji wysokości (opcja)
•  pozostałe informacje zawiera broszura 

dotycząca łóżek do opieki psychiatrycznej

Lampy do czytania
Ciepło, przytulne światło

•  modele Sola (z elastycznym ramie-
niem i Stella (z orientacją światła  
w przełączniku)

• adapter do zamocowania tulei

Mobilo
Wózek do przewożenia chorych

• bezpieczne obciążenie robocze 200 kg
•  2-segmentowe leże, 4-segmentowe 

leże (opcja)
• barierki boczne po obu stronach leża
• wysoki komfort

Akcesoria
Do łóżek szpitalnych

•  uchwyt na butelkę
• rama do kart gorączkowych
•  więcej informacji w naszym  

katalogu akcesoriów

Puro brevo
Łóżko szpitalne z niska pozycją leża

•  zakres regulacji wysokości leża:  
ok. 28–84 cm

• bezpieczne obciążenie robocze 260 kg
•  innowacyjny pilot podręczny LCD  

z 3 przyciskami
• światło pod łóżkiem (opcja)

Seta pro
Konfigurowane łóżko

•  zakres regulacji wysokości leża: 
ok. 32–91 cm

• bezpieczne obciążenie robocze 260 kg
•  zintegrowany panel sterowania 

w barierkach bocznych Protega
• wielomodułowy system

Evario
Łóżko kliniczne z barierkami bocznymi ¾

•  zakres regulacji wysokości leża: 
ok. 32–91 cm

• bezpieczne obciążenie robocze 260 kg
•  innowacyjny pilot podręczny LDC 

z 3 przyciskami
• cicha obsługa barierek bocznych

Seta pro junior
Łóżko szpitalne dla młodzieży

•  zakres regulacji wysokości leża: 
ok. 35–91 cm

• wymiary leża: 78 x 180 cm
•  odpowiednie dla dzieci do 155 cm 

wzrostu
•  barierki boczne na całej długości leża 

zintegrowane ze szczytami łóżka
• zgodność z normą EN 50637

Cuddle
Przyjazne łóżko dla dzieci

•  zakres regulacji wysokości leża  
ok. 77–111 cm

• bezpieczne obciążenie robocze 100 kg
• wymiary leża: 72.5 x 132.6 cm
•  odpowiednie dla dzieci do 125 cm 

wzrostu
• zgodność z normą EN 50637


