
Elvido 
lage bedden met digitale ondersteuning

BESLIST BETER



32

De intramurale zorg staat voor grotere uitdagingen dan ooit tevoren. Personeelstekorten, wervingsproblemen 
en de recentelijke druk door de pandemie hebben in veel verpleeghuizen geleid tot een werkdruk die om nieuwe 
oplossingen vraagt. De nieuwste generatie van onze Elvido-verpleegbeddenserie streeft met elk detail naar meer 
ontlasting van het verplegend personeel en een hogere levenskwaliteit voor de bewoners. De focus ligt daarbij op 
digitale innovaties zoals de nieuwe out-of-bed-systemen en een modulair ontwerp dat van elk afzonderlijk bed 
een op maat gemaakt droombed maakt.

In de Elvido-familie vindt u ook bedden voor zwaar gebruik, mechanische bedden of bijzonder mobiele modellen 
die op elke afdeling kunnen worden gebruikt, tot aan psychiatrische afdelingen met de meest veeleisende eisen 
toe.

De Elvido-familie: bedden op maat
Slimme en modulaire oplossingen voor moderne zorg

DE STIEGELMEYER-OPLOSSING 

Veiligheid en rendabiliteit 
•  Maximale bescherming door moderne zijhekken
•  Kostenbesparing door modulaire ombouw zonder  

gereedschap
•  Duurzame Stiegelmeyer-bedden met optimale levering  

van vervangende onderdelen

DE BEHOEFTE VAN DE 
VERPLEEGHUISLEIDING
We hebben  
bedden voor  
allerlei wisselende  
behoeftes nodig.
Claudia Wagner,  
management verpleeghuis
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Een goede gezondheid en een lange zelfstandigheid van de bewoners dragen op doorslag-
gevende wijze bij tot het welzijn en de werkontlasting van alle mensen in het verpleeg-
huis. Het Elvido-assortiment van lage bedden bevordert de veiligheid, de mobilisatie en 
het comfort zonder de vrijheid in te perken. Vele instellingen hebben zich ingespannen 
om de toepassing van vrijheidsberovende interventies in de afgelopen tien jaar met meer 
dan 50% te verminderen. Onze Elvido is hiervoor met zijn vele gezondheidsbevorderende 
verstelmogelijkheden en slimme gedeelde zijhekken uitermate geschikt voor.

DE STIEGELMEYER-OPLOSSING 

Lage bedden met gedeelde zijhekken
•  Optimale balans tussen bescherming en vrijheid
•  Mobilisatie van de bewoner
•  Comfortabele posities voor slaap en vrije tijd

DE BEHOEFTE VAN DE  
BEWONERS
Ik wil vrij en zelfstandig 
van mijn leven  
in het verpleeg- 
huis genieten.
Gerda Büttner,
verpleeghuisbewoonster

Meer bescherming en levenskwaliteit  
voor bewoners
Profylaxe zonder vrijheidsbeperkende maatregelen

Optionele gedeelde zijhekken bieden 
bescherming en oriëntatie zonder  
dat ze de bewoner verhinderen het  
bed te verlaten.

•   In de filosofie van de Werdenfelser Weg wordt ernaar gestreefd vrijheidsbe-
rovende maatregelen zoveel mogelijk te vermijden.

•   Gedeelde en combineerbare zijhekken bieden standaard bescherming  
over meer dan 50 % van het ligvlak, zelfs wanneer ze alleen aan het 
hoofdeinde zijn geplaatst.

•  De bewoner kan te allen tijde het bed aan het voeteneinde verlaten.

•   De meeste valpartijen vinden plaats tussen de late avond en de vroege 
ochtenduren.

•   De lage positie van de Elvido van ca. 25 cm vermindert de valsnelheid bij  
een val en voorkomt verwondingen.

•   Het gebruik van het zijhek kan achterwege blijven.
•   ‘s Nachts naar de wc gaan is ongehinderd mogelijk - desgewenst beveiligd 

door het out-of-bed-systeem.

Werdenfelser Weg

Profylaxe dankzij een verlaagd bed

Lage positie van ca. 25 cm ter 
vermijding van valletsel.

Verstelbare rugsteun voor comfortabel 
lezen en tv-kijken.

Zithouding voor communicatie op 
ooghoogte en maaltijden in bed.

Hoge beenpositie voor ontspanning en 
versterking van de bloedsomloop.
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Vario Safe – hét systeem  
voor veranderende behoeften
Modulair ontwerp opent nieuwe mogelijkheden  
in de dagelijkse praktijk

! Zijhekken vrij combineerbaar:
 110 / 90 of 90 /110

DE STIEGELMEYER-OPLOSSING 

Individueel herontwerp zonder  
gereedschap
•  Verwisseling van alle bedombouwelementen met gepatenteerde  

sluitingen
•  Aanzienlijk minder werk voor de technische dienst
•  Kostenbesparingen dankzij grote flexibiliteit

DE TECHNISCHE  
BEHOEFTE
Het bed moet zonder  
enige moeite aan ver-
schillende behoeften 
kunnen worden aange-
past in geval van veran-
dering van bewoners.
Torsten Holtmeier,
medewerker technische dienst

Het Vario-Safe-systeem is de ideale  
optie als u uw Elvido-bed met gedeelde 
zijhekken of zijpanelen wilt uitrusten.  
Met Vario Safe kunnen alle elementen  
van de bedombouw zonder gereedschap 
worden verwijderd en vervangen. Dit  
wordt mogelijk gemaakt door gepatenteer-
de sluitingen.

Als een nieuwe bewoner andere bescher-
ming nodig heeft of een andere smaak 
heeft, kunnen de zijhekken en de hoofd-  
en voetenborden in de kortst mogelijke tijd 
worden vervangen. Dit ontlast de techni-
sche dienst en bespaart kosten, aangezien 
het verpleeghuis veel bedden op maat kan 
uitrusten met een beheersbare voorraad 
aan ombouwelementen. 

Gedeelde zijhekken indien nodig monteren  
of demonteren
 
•    2 elementen met een lengte van 90 en 110 cm kunnen 

vrij worden gecombineerd of afzonderlijk gebruikt
•    Slechts 110 cm aan het hoofdeinde biedt zijhekbe-

scherming volgens de normen
•    Slechts 90 cm aan het hoofdeinde biedt een gevoel  

van veiligheid en oriëntatie en veel ruimte bij het in en 
uit bed stappen

Voetenborden naar wens vervangen of verwijderen
 
•    Zonder voetenbord betere toegang tot de bewoner,  

bijv. voor voetverzorging
•    Er zijn ook hoge voetenborden voor een gevoel van  

veiligheid of lage voetenborden voor een goed zicht verkrijgbaar
•    Mooie houtdessins, stof en kunstleer naar keuze

Vario Safe - gereedschaploos gebruik 
met een hoge mate van veiligheid 

BESLIST BETER 

Veiligheid volgens  
de normen

Vario-Safe-element in het bed-
frame steken en met bevesti-
gingsmiddelen vastzetten.

De insteekbeveiliging voorkomt 
niet-standaard bevestiging van 
het zijhek.

Hoofdborden indien gewenst in een paar 
seconden te verwisselen
 
•    Huiselijke designvarianten, met of  

zonder handgrepen
•    Mooie houtdessins, stof en kunstleer 

naar keuze
•     Kleurrijk ontwerp, hoofdborden  

en zijpanelen kunnen qua kleur  
verschillen

Lengte 90

Lengte 110

Gedeeld zijhek tweetraps telescopisch
 
•    Gedeeld zijhek kan in twee trappen naar boven worden geschoven of diago-

naal worden gezet
•   Maximale bescherming of discrete oriëntatiehulp
•   Moeiteloze ontgrendeling met ergonomische knoppen

•    Met een ligvlaklengte van 200 cm bestaat het  
gedeelde zijhek aan beide kanten uit een ele-
ment van 110 cm en 90 cm lang.

•    Deze elementen kunnen met elkaar worden  
verwisseld aan het hoofd- en voeteneind.

•    Als het element van 110 cm aan het hoofdeinde 
wordt bevestigd, bedekt het meer dan 50% van 
het ligvlak en is daarom alleen al een veilig zijhek.

•    Het element van 90 cm biedt in zijn eentje geen 
bescherming volgens de normen, maar biedt 
wel houvast en veel ruimte om in en uit bed te 
stappen.

•    Als de bedverlenging wordt gebruikt, kunnen 
twee elementen van 110 cm worden bevestigd.
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Easy Click - eenvoudig gebruik 
en betere hygiëne
Doorlopende en gecombineerde zijhekken zonder 
gereedschap te monteren

Met Easy Click kunnen de balken zonder 
gereedschap op de voorgemonteerde 
houder worden aangebracht.

Als de bedverlenging wordt 
gebruikt, kunnen langere 
balken worden bevestigd.

Met een eenvoudig te bedienen ont-
grendeling aan het hoofd- en voeten-
einde kunnen de balken met één hand 
worden neergelaten.   

Bewoners met een hoog valrisico hebben maximale bescherming nodig - 
het klassieke doorlopende zijhek is in dit geval vaak de beste keuze. Indien 
gewenst kan het gecombineerd worden met het combineerbare gedeelde 
zijhek aan de andere zijde van het bed, zodat veiligheid en vrijheid in ideale 
balans zijn. De middensteun van het combineerbare zijhek is ook een robuuste 
mobilisatiehulp. 

De nieuwe generatie van de Elvido-serie wordt standaard geleverd met het in-
telligente Easy-Click-systeem voor beide zijhekken. De balken kunnen zonder 
gereedschap op de voorgemonteerde beugels worden "geklikt".  Dit maakt 
het gemakkelijker om het bed te monteren en schoon te maken. De elegante 
kunststof kappen beschermen de binnenzijde van de balken tegen vuil en 
vloeistoffen. Het Easy-Click-systeem maakt het ook mogelijk zijhekken op een 
economische manier tussen verschillende bedden te wisselen.

DE STIEGELMEYER-OPLOSSING 

Bedden moeiteloos opbouwen en reinigen
•  Montage zonder gereedschap van de doorlopende en  

gecombineerde zijhekken in luttele seconden
•  De verwijderbare balken kunnen bijzonder grondig gereinigd 

worden
•  Maximale bescherming van de bewoner en effectieve mobilisatie 

door de intelligente combinatie van de twee zijhekken

DE TECHNISCHE  
BEHOEFTE
Voor onze bewoners 
wil ik individuele  
bescherming en een 
veilige hygiëne.

Torsten Holtmeier,
medewerker technische dienst

Kunststof doppen beschermen de  
balken tegen beschadiging en het  
binnendringen van vuil en vloeistof.

Om de balken van de combineerbare  
zijhekken te laten zakken, drukt u ge-
woon op de knop op de middenstijl. De 
stijl zelf kan worden verwijderd wanneer 
hij niet wordt gebruikt en worden opge-
borgen in een houder onder het bed.

Nieuw 
bevestigingssysteem 
voor combineerbare 
en doorlopende 
zijhekken
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De Trendelenburg-positie kan de 
effecten van een shock verzachten.  
Hij kan worden ingesteld met de 
gewone handschakelaar.

De zwenkbaarheid van het bedframe 
maakt een anti-Trendelenburgpositie 
mogelijk, bijvoorbeeld om het slikken  
te vergemakkelijken en aspiratie te 
voorkomen.

Zowel bij de langdurige verpleging van de bewoners als in noodgevallen kunnen onze 
Elvido-bedden het werk van het verplegend personeel op beslissende wijze ondersteu-
nen. Het flexibele ligvlak maakt bijvoorbeeld een anti-Trendelenbugpositie mogelijk voor 
aspiratie- en longontstekingsprofylaxe of om de cardiac chair-positie te gebruiken om het 
hart te ontlasten. Voor shockbestrijding en ontlasting van de aderen zijn de Trendelen-
burg-positie en de gestrekte en gehoekte hoge beenpositie beschikbaar.

Medische opslagmogelijkheden
Ondersteuning bij genezing en profylaxe

Met de nieuwe Rastomat van de Elvido  
is een gestrekt beenpositie mogelijk om e  
aderen te ontlasten.

De Cardiac-Chair-positie ontlast het hart en 
versterkt de bloedsomloop.

De Fowler-positie vergemakkelijkt de adem-
haling en verbetert de zuurstofvoorziening.

DE STIEGELMEYER-OPLOSSING 

Verstelmogelijkheden voor vele indicaties
•  4-delig elektrisch verstelbaar ligvlak
•  Nieuwe Rastomat voor een gestrekte instelling van de  

onderbeensteun
•  Draaibaar bedframe voor Trendelenburg- en  

anti-Trendelenburgpositie
•  Ondersteuning van de ademhaling en de bloedsomloop

DE VERPLEEGKUNDIGE 
BEHOEFTE
Het bed zou moeten 
helpen de gezond- 
heid van onze bewo-
ners te behouden.

Lea Kim,
verpleegkundig  
management
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Met het Vario-Safe-systeem kunnen hoofd- en 
voetenbord zonder gereedschap worden verwijderd.

Dit maakt voet- of haarverzorging veel aangenamer 
voor verpleegkrachten en bewoners.

Door de afzonderlijke instelling van het ligvlak en de ondersteu-
nende gedeelde zijhekken kunnen bewoners veel gemakkelijker 
zelfstandig opstaan. Dit bespaart de verpleegkracht de energie-
verslindende mobilisatie. Op de ideale opstahoogte van 38 cm 
maakt het bed automatisch een tussenstop.

De hoogste positie ligt tussen de 80 en 
85 cm - ideaal voor rugvriendelijk wer-
ken op heuphoogte.

Ergonomie en mobilisatie
Verlichting van de dagelijkse werklast voor het verplegend personeel

Rugpijn is een van de grootste problemen in de verpleging - tot tweederde heeft er 
volgens enquêtes last van. Des te belangrijker is de mogelijkheid om in veel situaties 
rugvriendelijk in een rechte houding te kunnen werken. De hoogste positie van de 
Elvido-bedden tot 85 cm helpt hierbij, net als de gemakkelijke toegang tot de bewoner 
dankzij de modulaire, afneembare elementen. De vele mobilisatiehulpen in de constructie 
maken het voor de bewoners ook gemakkelijker om zonder hulp op te staan.

DE STIEGELMEYER-OPLOSSING 

Rugproblemen efficiënt voorkomen
•  Zeer grote hoogteverstelling van het ligvlak van ca. 25 tot 85 cm, 

afhankelijk van de modelvarianten
•  Gemakkelijke toegang tot de hulpbehoevende persoon
•  Ontlasting door zelfstandige mobilisatie van de bewoner

DE VERPLEEGKUNDIGE 
BEHOEFTE
Rugvriendelijk werken  
is erg belangrijk voor ons 
team, om onze gezond- 
heid en motivatie gezond-
heid van onze bewoners  
te behouden.
Lea Kim,
verpleegkundig  
management
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DE STIEGELMEYER-OPLOSSING 

Meer ruimte en comfort door eenvoudig 
bedienbare bedverlenging
•  Mensen worden gemiddeld gezien al een hele tijd langer -  

verpleeghuizen moeten voorbereid zijn
•  De eenvoudige activering van de bedverlenging ontlast  

het personeel 
•  Praktische mogelijkheden om het ligvlak te verlengen

DE VERPLEEGKUNDIGE 
BEHOEFTE
Grote bewoners  
moeten zich in ons  
huis altijd op hun  
gemak voelen en goed  
verzorgd worden.
Lea Kim,
verpleegkundig  
management

Het opvulkussen beweegt niet  
mee als het ligvlak wordt versteld.

De grote en tegelijk  
elegante rempedalen  
zijn vanaf elke positie  
gemakkelijk toegankelijk. 

De Elvido movo is bijzonder ge- 
makkelijk te verplaatsen met zijn  
moderne dubbele zwenkwielen.

Lange bewoners hebben meer ruimte nodig. De standaard verlenging van het bedframe 
met 20 cm zorgt voor optimaal comfort en maakt onze Elvido-bedden bijzonder toe-
komstbestendig. Als de Elvido alleen met een zijhek aan het hoofdeinde of helemaal 
zonder zijhek worden gebruikt, dan kan de verlenging in principe zonder verdere aanpas-
singen met een langere matras worden gebruikt.

Met bijpassende zijhekken en panelen is het verlengde bed natuurlijk comfortabeler en 
veiliger. Afhankelijk van het modulaire systeem zijn er hier veel mogelijkheden op maat. 
Ook de onderbeensteun kan naar wens worden uitgeschoven (zie rechterzijde). 

Bij bedden met het Vario-Safe-systeem kunnen de 90 cm lange zij-elementen zonder 
gereedschap worden vervangen door 110 cm lange elementen.

Immobiele bewoners kunnen ook in het verpleegbed aan het sociale leven van de afdeling deelnemen. Het is 
belangrijk dat het bed gemakkelijk kan worden verplaatst om zonder botsingen de gemeenschappelijke ruimte  
of het terras te bereiken. De Elvido laat zich nauwkeurig en moeiteloos manoeuvreren - vooral in de mobiele  
modelvariant Elvido movo (zie p. 27). Met de paarsgewijze of centrale wielvergrendeling kan de verpleegkracht 
het bed snel en veilig afremmen.

De verlenging van de onderbeensteun 
kan zonder gereedschap worden aange-
bracht. Er is een bijpassend opvulkus-
sen verkrijgbaar.

Als alternatief is de Elvido ook verkrijgbaar met  
telescopische panelen en balken - voor een bijzonder  
flexibel gebruik.

Bij gebruik van de bedverlenging met het Easy-Click- 
systeem zijn langere zijhekken en opvulstukken voor de 
zijpanelen verkrijgbaar.

Als het bed over de gehele lengte geen zijhek heeft, kan de 
geïntegreerde bedverlenging zonder extra accessoires worden 
gebruikt. De opening in het zijpaneel aan het voeteneinde is 
normconform. Het kan op verzoek worden afgesloten met 
opvulstukken.

Om het ligvlak te verlengen, bieden we twee opties aan. Aan  
de ene kant is een verlengstuk met opvulstuk mogelijk, dat aan 
het voeteneinde altijd stevig op zijn plaats blijft.

Nog comfortabeler is een verlengstuk dat wordt bevestigd  
aan de onderbeensteun en meebeweegt met alle gezondheids-
bevorderende aanpassingen.

Als de bedverlenging samen met het Vario-Safe-systeem wordt 
gebruikt, kunnen 90 cm lange zijhekken of panelen zonder 
gereedschap worden vervangen door 110 cm lange versies.

Bedverlenging

Verplaatsbaarheid
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Alleen al het omhoog zetten van de bewoner activeert 
desgewenst de onderbedverlichting en de leeslamp - 
voor een veilige oriëntatie.

Nadat de hulpbehoevende persoon het 
bed heeft verlaten, meldt het out-of-
bed-systeem dit na een ingestelde tijd  
aan de verpleegkracht.

De digitalisering in de zorg gaat gepaard met grote verwachtingen,  
maar ook met zorgen. Velen verwachten een verlichting van de 
dagelijkse praktijk, anderen vrezen technische overbelasting. 
Daarom zorgt Stiegelmeyer er altijd voor dat slimme oplossingen 
eenvoudig in het gebruik zijn en veel voordelen bieden. Ons team 
in het Connectivity Lab in Herford ontwikkelt alle producten in 
nauwe samenwerking met de mensen in de zorg.

De nieuwe out-of-bed (OOB) -systemen voor de Elvido tonen dit 
op indrukwekkende wijze aan. Zij bieden de bewoners 's nachts 
een veilige bescherming en ontlasten zodoende het personeel 
in hoge mate. Als een bewoner met een valrisico uit bed opstaat, 
kan de verpleegkracht via allerlei kanalen worden gewaarschuwd, 
bijvoorbeeld gewoon via zijn of haar smartphone. Hiervoor is geen 
digitale infrastructuur in het verpleeghuis nodig. Het instellen van 
het systeem is eenvoudiger dan ooit met de nieuwe verbeterde 
OOB-handschakelaar of via een intuïtieve app.

BESLIST BETER 

Het out-of-bed-systeem
•    2 varianten beschikbaar: vast geïnstalleerde  

OOB Smart of mobiele OOB Flex
•    Bescherming voor bewoners met een valrisico die  

's nachts het bed verlaten
•    Melding aan de verpleegkracht na een vooraf ingestelde  

tijdsinterval (selectie via handschakelaar) of na een vrij  
te kiezen tijd (via app)

•    Signaal naar oproepsysteem, smartphone of  
dashboard op pc

•    Automatische verlichting met leeslampje en  
onderbedverlichting

•    Hypermoderne sensortechnologie voorkomt valse alarmen

Digitalisering
Meer bescherming en verlichting met moderne out-of-bed-systemen

Pas het verlaten van het 
bed activeert de melding 
na het gedefinieerde 
interval.

Zodra hij of zij opstaat 
activeert de bewoner 
het automatische 
lichtsysteem .

Zichtbaarheid  
in de verpleegkamer.

Melding op smartphone 
of tablet.

Zichtbaarheid  
op de afdeling.

Weergave op het 
dashboard op de pc.

Er wordt een zichtbare en 
hoorbare melding in de 
verpleegkamer geactiveerd. 

DE STIEGELMEYER-OPLOSSING 

Veiligheid 's nachts zonder beperking van 
de mobiliteit
•  Het OOB biedt bescherming zonder vrijheidsberovende  

maatregelen
•  De verpleegkracht kan op elk moment ingrijpen zonder  

constant alle kamers te hoeven controleren
•  Geen kostbare infrastructuur en geen tijdrovende instructie  

in de bediening nodig

DE VERPLEEGKUNDIGE 
BEHOEFTE
Out-of-bed-systemen 
moeten tijdens de  
zware nachtdienst  
voor echte verlichting  
zorgen.
Lea Kim,
verpleegkundig 
management
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Connectiviteit -  
snel en eenvoudig
 
Het bed maakt gebruik van de Narrow-
BandioT-radiostandaard voor een effici-
ente overdracht van kleine hoeveelheden 
gegevens. Een eigen infrastructuur - bv. 
WLAN in elke kamer - is niet nodig.

Bluebox
 
Met de optionele Bluebox onder het 
ligvlak is uw Elvido "digital-ready".  
De Bluebox stuurt ook de meldingen  
van het out-of-bed-systeem

Moeiteloos meldingen ontvangen
 
Het out-of-bed-systeem stuurt berichten recht-
streeks naar de smartphone of tablet van de ver-
pleegkracht, of naar een web-gebaseerd dashboard 
op de pc in de dienstruimte. De ontvanger kan 
onmiddellijk reageren en verliest geen tijd in geval 
van nood.

Out of Bed –  
twee selecteerbare  
varianten voor de  
snelle ondersteuning  
van bewoners  
met een valrisico

2.  OOB Flex – het  
mobiele systeem

 
•    Set bestaande uit sensorstrook,  

verdelerkastje en handschakelaar

•   Kan ook achteraf worden ingebouwd  
in al op de markt zijnde elektrische 
Elvido’s

•   Flexibelere en efficiëntere wisseling  
van bed naar bed mogelijk

•   In elke positie van het ligvlak bruikbaar

•   Bediening zoals met de OOB Smart

1.  OOB Smart – het vast  
geïnstalleerde systeem

 
•    In bijna elke positie van het ligvlak bruikbaar

•   Sensoren kunnen niet wegglijden

•   Geen vals alarm door  
 
beweging van de bewoner in bed

•   Overzichtelijke OOB-handschakelaar  
voor intuïtieve bediening

•   Nauwkeurige instelling van de  
meldingsintervallen en de activerings- 
rusttijden via app en dashboard

BESLIST BETER 

De nieuwe out-of-bed- 
systemen – alle voordelen  
op een rijtje 
·   OOB Flex kan op elk moment achteraf worden 

toegepast, OOB Smart bij een geschikte confi-
guratie van het bed

·  Geen ingewikkelde installatie

·    Op aanvraag geen extra handschakelaar aan 
het bed - plaatsonafhankelijke bediening via 
app of web mogelijk

·   Onafhankelijk van de interne huisinfrastruc-
tuur, geen verbinding met een oproepsysteem 
nodig

·    Veilig gegevensbeheer via cloud-gebaseerde 
architectuur

·   Pushbericht na individuele gebruikergedefini-
eerde tijd wanneer een bewoner het bed heeft 
verlaten

·   Aanvullende statusgegevens van het bed in  
het dashboard van de app en op het web

·   Automatische activering van de OOB op  
bepaalde tijdstippen mogelijk

·   Toekomstbestendige oplossing door  
voortdurende verdere ontwikkeling

DE STIEGELMEYER-OPLOSSING 

Zonder problemen met  
digitalisering starten
•  Genetwerkte bedden zonder enige ombouw 

in het verpleeghuis te gebruiken
•  Overtuigt het verplegend personeel door 

eenvoudige bediening en groot voordeel
•  Verbetering van het imago van het ver-

pleeghuis door moderne bescherming en 
comfort voor de bewoners

DE BEHOEFTE VAN DE 
VERPLEEGHUISLEIDING 
Digitalisering is de  
toekomst - maar  
alleen als het eenvou-
dig, begrijpbaar en  
rendabel is.
Claudia Wagner,  
management verpleeghuis
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Innovatief bedieningsconcept
Moderne zijhekken naar keuze

Comfortabele posities moeiteloos instellen - 
de innovatieve bedieningsconcepten van de  
Elvido maken het mogelijk.

De optionele LCD-handschakelaar toont de  
instelfuncties op een groot verlicht display.
Met de pijltjesknoppen kunt u gemakkelijk  
de gewenste optie selecteren en activeren.

De eenvoudige, zichzelf verklarende bediening van het bed met de 
handschakelaar is een dubbel voordeel. De verpleegkracht moet 
ook in gespannen situaties overzicht en controle kunnen houden. 
De bewoner moet in staat zijn om zelf eenvoudige aanpassingen 
te doen, zelfs met beperkte mogelijkheden, om meer gemak te 
hebben en de verpleegkracht te ontlasten.

Daarom hebben we de standaardhandschakelaar van de Elvido 
nog intuïtiever gemaakt. De knoppen zijn nu de klok rond opti-
maal zichtbaar: overdag door een transparante zwarte rand,  

's nachts door een aangename verlichting. De Trendelenburg- 
functie is geïntegreerd en vereist geen extra handschakelaar. De 
verpleegkracht kan deze met behulp van een ontgrendelings-
magneet in de matrasbeugelgreep activeren. Alle opties voor de 
bewoner kunnen selectief worden geblokkeerd.

Een LCD-handschakelaar met verlicht display en slechts 3 knop-
pen is optioneel. De EasyCare-optie biedt hier extra ontlasting:  
Met behulp daarvan kan de verpleegkracht op korte termijn alle 
geblokkeerde functies openen en het bed naar behoefte verstellen.

BESLIST BETER 

Nieuwe handschakelaar
•    6 knoppenrijen met  

intuïtieve symbolen

•    Trendelenburg- en anti- 
Trendelburg geïntegreerd

•    Knoppen door omranding  
gemakkelijk herkenbaar

•    Verlichting 's nachts

•    Blokkeerstand van elke  
functie met ledje 
aangegeven

•    Ontgrendeling met magneet  
op het bed - geen losse  
onderdelen

DE STIEGELMEYER-OPLOSSING 

Intuïtieve bediening van het bed
•   2 moderne, intuïtieve handschakelaars om uit te kiezen
•   Alle functies bedienbaar met één handschakelaar
•   Selectieve blokkeerfunctie zonder losse onderdelen
•   Contrastrijk uiterlijk overdag, verlichting 's nachts

DE VERPLEEGKUNDIGE 
BEHOEFTE
Verpleegkrachten en  
bewoners moeten  
het bed te allen tijde  
gemakkelijk en veilig  
kunnen bedienen.
Lea Kim,
verpleegkundig  
management
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Onze lampen bieden de bewoners een aangenaam, 
gezellig licht - zonder de buren in de kamer overlast 
te bezorgen. Hun lage warmteontwikkeling zorgt 
voor extra veiligheid. De modellen Sola, Stella en Sira 
overtuigen door een elegant design. Ze kunnen in de 
oprichterhulzen, op de oprichterbuis of op het nacht-
kastje worden bevestigd.

Verlichtingsconcept

BESLIST BETER 

Aansluiting voor elke 
behoefte
•    De modellen Stella en Sira kunnen worden 

geïntegreerd in het automatische lichtsysteem 
van het out-of-bed-systeem, het model Sola 
niet.

•    Met de hand kan de Stella met een schakelaar 
op de lampkop worden bediend en de Sira met 
een snoerschakelaar. Bij het Sola-model hebt u 
de keuze tussen de twee opties.

•    Als de lampen alleen met de hand moeten 
worden bediend, kunnen ze met een korte 
kabel op de lampaansluiting van de besturing 
worden aangesloten. Een stroomvoorziening 
via het stopcontact is niet noodzakelijk,  
maar desgewenst ook mogelijk met een  
verlengkabel.

•    De verbinding met het out-of-bed-systeem 
vindt via het verdeelkastje aan het hoofdeinde 
plaats. In dit geval is aansluiting op een stop-
contact niet nodig en ook niet mogelijk.

De Sira-leeslamp met korte 
kabel voor aansluiting op de 
bedbesturing (links) en met 
verlengkabel voor aansluiting 
op een stopcontact. Het model 
Sira beschikt altijd over een 
snoerschakelaar.

Met zijn slanke lampkop 
oogt het Stella-model 
bijzonder elegant en 
modern.

De klassieke Sola-leeslamp 
is verkrijgbaar met of zon-
der snoerschakelaar.

Het verdeelkastje (links op 
de foto) maakt de interne 
stroomvoorziening van de 
leeslampen mogelijk met 
gelijktijdige koppeling aan het 
out-of-bed-systeem.

DE STIEGELMEYER-OPLOSSING 

Kwaliteit van het leven en bescherming
•    Leeslampen stralen een aangenaam licht uit met weinig  

warmte-ontwikkeling
•    Oriëntatie en valpreventie 's nachts
•    Optionele koppeling aan het out-of-bed-systeem
•    Een veilige stroomvoorziening zonder gedoe 

DE BEHOEFTE VAN DE  
BEWONERS
Ik wil een gezellig licht  
voor een betere  
oriëntatie.

Gerda Büttner,
verpleeghuisbewoonster

24 volt

230 volt

BESLIST BETER 

Sterke voordelen

•    Veilige laagspanning vanaf de transformator  
in het stopcontact

•    Geen 230-volt-componenten aan het bed
•    De optioneel verkrijgbare oplaadbare  

batterij maakt het verpleegbed onafhankelijk 
van de netspanning in noodgevallen 

In één oogopslag
•   Tot 93 % minder stroomverbruik 
•   Door TÜV Rheinland getest
•    Opnieuw bevestigd door het testinstituut 

Eurofins in 2020
•   Lekstroommeting om de 10 jaar
•   Hoge veiligheid voor bewoners
•    Minder elektromagnetische vervuiling op  

het bed

Energiebesparing

*  In vergelijking met 230-volt-systemen  
bij ca. 5 verstellingen per dag

Tot 93% minder 
stroomverbruik*

Lekstroommeting 
om de 10 jaar

Hoge beveiliging, aanzienlijk lagere energiekosten en gemakkelijk in het 
gebruik: het optionele 24-volt-systeem is een aantrekkelijke keuze voor alle 
Elvido-bedden met elektrische aandrijving.

Direct bij het stopcontact zorgt een transformator voor een veilige laagspan-
ning van 24-volt. Er bevindt zich geen onder spanning staat 230-volt-onder-
deel dichtbij de hulpbehoevende persoon, waardoor deze meer veiligheid 
geniet.

We vergeleken het stroomverbruik van het 24-voltsysteem met dat van een 
conventionele aandrijving in verschillende belastingscenario's. In alle gevallen 
was het 24-voltsysteem aanzienlijk zuiniger - het verbruikte tot 93% minder 
elektriciteit. Zelfs als de bedden slechts zeer zelden elektrisch worden versteld 
wordt dit effect zichtbaar, want doorslaggevend daarbij is het lagere verbruik 
in de standby-modus. 

Nog meer kosten en moeite worden bespaard door de aanzienlijke verminde-
ring van de lekstroommetingen. Deze moeten in plaats van jaarlijks nu alleen 
nog elke 10 jaar op het 24-volt-systeem worden aangesloten.

Kostenoptimalisatie door 24-volt-systeem

De voedingstransformator produceert 
de veilige laagspanning direct bij het 
stopcontact. De optionele wandafstand-
houder op het bed beschermt stopcon-
tacten, muren en armaturen.
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Alero Camo

Prinzino

Pino

PodegoTenoSolvo

Nobla mala | Nobla reha | NoblaLito | Lito reha

Design
Hoofdborden en dessins

Voor de Elvido-serie is een ruime keuze aan huiselijk aandoende hoofd- en voetenborden met en 
zonder handgrepen verkrijgbaar. Kies daarbij een van de twaalf actuele houtdessins - van een witte 
krijttint tot het moderne, grofkorrelige beukenhoutdessin Crenata. Wij helpen u graag.

Iep Baron Truffel Lindberg Eiken

Wilde pereboom Naturel Edelkers

Krijt Eiken stijl Kaneel

Magnolia Beuken Naturel 

Esdoorn Beuken Crenata

Kersen Havanna Bella Noce Schoko

Beuken Crenata

De modelvariant Elvido vervo is standaard al uitgerust met 4 kunststof afdekkappen op de hoeken van het onderstel. Ze omsluiten enke-
le technische functies en hun zilvergrijze kleur past precies bij de tint van het onderstel. Op verzoek is een nog uitgebreidere afdekking 
verkrijgbaar. De twee kunststof elementen bedekken het volledige oppervlak van het onderstel en zijn verkrijgbaar in de kleuren van 
verschillende houtdessins. Dit geeft het bed een bijzonder persoonlijke uitstraling.

Standaard omhullen 4 kunststof afdek-
kingen de uiteinden van de langsliggers.

De optionele afdekking is aan te passen 
aan de kleur van het bed.

Optionele onderstelafdekking

BESLIST BETER 

Aantrekkelijke kleu-
ren om uit te kiezen

Lindberg Eiken

Eiken stijl Kaneel

Kersen Havanna

Beuken Naturel 

Krijt

Zilvergrijs

Hoofd- en voeteneinde

De hoofdborden-
serie Nobla is in  
twee capittonerin-
gen verkrijgbaar

TegelcappittoneringRuitcappittonering

De rechtlijnige hoofdborden van de Nobla-serie kunnen nog huiselijker worden gemaakt met vaste bekledingen 
van stof of kunstleer. Vooral de twee gecapittoneerde versies maken indruk - het chique ruitmotief met Britse flair 
en het strakke, moderne tegelmotief. 

Hoofdbord: Nobla, voetenbord: Nobla reha

Het tegelmotief zorgt voor een strakke, moderne look. Het klassieke ruitmotief creëert een chique sfeer.

Hoofdbord: Nobla, voetenbord: Nobla reha

Voor de Nobla-hoofdborden en de zijpanelen van 
het Vario-Safe-systeem zijn aantrekkelijke stoffen en 

kunstleer verkrijgbaar. Neem contact met ons op.

Neem bij het schoonmaken van de stoffen  
en het kunstleder op de instructies van de fabrikant  

in acht.

Stoffering met capittonering voor de hoofdeinden-serie Nobla
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Elvido vervo
Het veelzijdige verlaagde bed voor hoge eisen

Laag bed

•    Hoogteverstelling van ca. 25 – 80 cm
•    Veilig contact met de vloer bij het opstaan voor bewoners  

van elke lengte; oriëntatie en balans worden versterkt door de 
voelbare gewaarwording met de voetzolen

•     Het standaard OpenBus-aandrijfsysteem maakt het gebruik  
van het optionele out-of-bed-systeem mogelijk

Bedverlenging24
volt-
systeem

Trendelenburg-
positie

LCD

Eenvoudige 
bediening

Anti-
Trendelenburg-
positie

Grote hoogte-
verstelling

25 tot
80 cm

Buitenafmetingen/hoogteverstelbereik:

Elvido movo
Het bijzonder mobiele verlaagde bed

•    Grote dubbele zwenkwielen van 100 mm voor eenvoudig  
manoeuvreren

•    Het bed kan gemakkelijk naar een andere kamer worden 
verplaatst of naar een hygiëneruimte worden gebracht voor 
reiniging

•    Immobiele hulpbehoevende personen kunnen in bed aan het 
sociale leven deelnemen in gemeenschappelijke ruimtes of op 
het terras

•    Leiwiel voor nog eenvoudiger manoeuvreren

Laag bed

Buitenafmetingen/hoogteverstelbereik:

Verplaatsbaarheid 24
volt-
systeem

Bedverlenging Trendelenburg-
positie

LCD

Eenvoudige 
bediening

Anti-
Trendelenburg-
positie



28 29

111 - 114
100

30
 - 

85

75
 - 

15
5 

209 - 211 
203

101 - 104
90

76
 - 

12
9 

28
 - 

83

17
 - 

70

17
 - 

65
 

101
90

27
 - 

71

70
 - 

11
5 

17
 - 

61
 

209 - 211 
203

101
90

37
 - 

81
 

84
 - 

13
2

24
 - 

72
 

209 - 211 
203

209 - 211 
203

Elvido Elvido brevo

Elvido rega

Elvido fortoElvido movo

Elvido vervo

111 - 114
100

30
 - 

85

75
 - 

15
5 

209 - 211 
203

101 - 104
90

76
 - 

12
9 

28
 - 

83

17
 - 

70

17
 - 

65
 

101
90

27
 - 

71

70
 - 

11
5 

17
 - 

61
 

209 - 211 
203

101
90

37
 - 

81
 

84
 - 

13
2

24
 - 

72
 

209 - 211 
203

209 - 211 
203

Elvido Elvido brevo

Elvido rega

Elvido fortoElvido movo

Elvido vervo

209 - 211 101
203 90

25
 - 

65 39
 - 

80

84
 - 

12
4

Elvido rega
Het verpleegbed voor psychiatrische instellingen 

Mechanisch 
bed

Elvido forto
Meer comfort voor lange en zware bewoners

•    Hoogteverstelling van 39 tot 80 cm met een optioneel  
verwijderbaar pomppedaal

•     Stevig metalen ligvlak met gelaste roosterbodem
•     Optionele fixeerbeugels aan de leuningen en frameprofielen  

van het ligvlak
•     Ideaal voor locaties zonder stroomvoorziening

Buitenafmetingen/hoogteverstelbereik:

•    260 kg veilige werklast voor zware bewoners
•    Ligvlakbreedte van 100 cm en eenvoudig te gebruiken  

bedverlenging voor meer ruimte en comfort
•     Ergonomische werkhoogte tot 85 cm vereenvoudigt  

de verzorging
•    Grote wielen van 125 mm zorgen voor goede rijeigenschappen,  

zelfs bij hoge belasting

Buitenafmetingen/hoogteverstelbereik:

Mechanisch 
bed

Trendelenburg-
positie

Anti-
Trendelenburg-
positie

24
volt-
systeem

Bedverlenging Trendelenburg-
positie

LCD

Eenvoudige 
bediening

Anti-
Trendelenburg-
positie

Hoge veilige 
werklast

260 kg
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De hoogwaardige ziekenhuis- en verpleegbedden van de Stiegel-
meyer-groep worden van een al even hoogwaardige service 
voorzien. Onze diensten omvatten de kerntaken testen, repareren, 
trainen en adviseren.

We stemmen alles af op de wensen en eisen van uw organisatie.  
U kunt op veel verschillende manieren contact met ons opnemen. 
Persoonlijke contactpersonen aan de telefoon helpen u bij het 
bestellen van onderdelen en bieden een uitgebreide technische 
ondersteuning. Meer dan 50 werknemers in de technische buiten-
dienst zorgen op locatie bij de klant voor tests en reparaties.

Onze service ondersteunt alle Stiegelmeyer-producten met reser-
veonderdelen tot 15 jaar na aankoop. Stiegelmeyer heeft in Her-
ford een ultramodern servicecentrum met 3000 vierkante meter 
aan magazijnruimte geopend. In het geautomatiseerde magazijn 
bevinden zich zo'n 7500 artikelen die meestal binnen korte tijd 
verzonden kunnen worden. U kunt deze artikelen ook gemakkelijk 
online bestellen via ons serviceportaal op stiegelmeyer.com/
de/service.

Reserveonderdelen

Om volledig gebruik te maken van onze expertise in service en 
reparatie, zijn onze reserveonderdelen en vervangende appara-
tuur altijd snel beschikbaar. We hebben niet alleen het benodigde 
personeel, maar we hebben bij de vestiging in Herford ook een 
uitgebreid magazijn met onderdelen voor ziekenhuis- en verpleeg-
bedden.

Bedtest

De bedtest kan uit inspectie of onderhoud bestaan. Tijdens de in-
spectie beoordelen we de actuele technische staat van het bed. Uit 
de inspectie kunnen voor elk bed de juiste maatregelen worden 
afgeleid. Naast deze diensten omvat het onderhoud ook preven-
tieve onderhoudsmaatregelen, zoals het afstellen van de rem. 
Onderhoud is het behoud van de beoogde conditie. Inspectie en 
onderhoud omvatten altijd de elektrische veiligheidstest (volgens 
DGUV V3) en een servicerapport, dat u ook online kunt opvragen.

Snelle reparatie van het bed

Als fabrikant garanderen wij de nalevering van originele reserve-
onderdelen binnen de kortst mogelijke tijd. Onze medewerkers 
herstellen eventuele schade aan uw bedden snel, vakkundig en 
tegen een zeer goede prijs-kwaliteitverhouding. Speciale repara-
ties, verbouwingen of complete restauraties worden uitgevoerd in 
ons servicecentrum in Herford.

+49 (0) 5221 185 - 777
Ma-do van 8:00 tot 16:30 uur  
en vr van 8:00 tot 14:00 uur

service@stiegelmeyer.com

Technische service
Onze diensten - individueel volgens uw wensen en eisen

Ontdek onze meubels voor een huiselijke hotelflair  
en een prettige werksfeer.

Op maat gemaakt projectmeubilair en flexibele kasten uit het Adrano-assortiment verfraaien alle 
kamers in het verpleeghuis. 

Onze praktische, mooi vormgegeven 
nachtkastjes passen ook perfect bij 
lage bedden zoals de Elvido - hier 
ons model Credo.

Elegante zitmeubels en tafels brengen een 
bistro-flair in de bewonerkamers en de 
eetkamer.

De comfortabele fauteuils en banken 
van de Luna-serie nodigen uit tot 
stimulerende gesprekken in de ge-
meenschappelijke ruimte.

Nuttige aanvullingen 
Naar het verpleegbed Elvido 

Dit zou  
u ook kunnen  

interesseren!
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Uitvoeringen en opties
Modelvarianten Elvido vervo Elvido movo Elvido forto Elvido rega

Ligvlakken
Ligvlak met antropometrisch optimale maat (85/15/49/60 cm) ✓ ✓ ✓ –

Hygiënisch ligvlak
✓  Polypropyleen, 

uitneembaar
✓  Polypropyleen, 

uitneembaar
✓  Polypropyleen, 

uitneembaar
–

Comfort-ligvlak (niet bij ligvlak 100 cm) O O – –

Ligvlakbreedte 100 cm* O O ✓ –

Bodem met stalen rooster – – – ✓

Ligvlak 4-delig
✓  elektrisch  

verstelbaar
✓  elektrisch  

verstelbaar
✓  elektrisch  

verstelbaar
✓  mechanisch  

verstelbaar

Ligvlak in anti-Trendelenburg-positie kantelbaar ✓ ✓ ✓ O

Ligvlak in Trendelenburgpositie kantelbaar ✓ ✓ ✓ O

Wielen

Zwenkwiel
✓  dubbel wiel  

Ø 50 mm
✓  dubbel wiel  

Ø 100 mm
✓  coverwiel  

Ø 125 mm
✓  dubbel wiel  

Ø 50 mm

2x2-wielenvastzetting ✓ – – –

Centrale 4-wielenvastzetting O ✓ ✓ ✓

Wandstootrollensysteem
Wandstootrol in horizontale richting O O O O

Universele rol in horizontale en verticale richting O O O O

Wandafstandhouders op het onderstel O O O O

Verstelbereiken
Hoogteverstelling ca. 25 – 80 cm ca. 28 – 83 cm ca. 30 – 85 cm ca. 39 – 80 cm

Rugsteunverstelling tot 70° ✓ ✓ ✓ ✓

Bovenbeensteunverstelling tot 40° ✓ ✓ ✓ ✓

Anti-Trendelenburg-positie ✓ tot 14° ✓ tot 14° ✓ tot 14° O tot 10°

Trendelenburg-positie  ✓ tot 12° ✓ tot 12° ✓ tot 12° O tot 14°

Overige
Plaats voor lifter onder bed ✓ ✓ ✓ ✓

Bevestigingshulzen hoofdeinde ✓ ✓ ✓ ✓

Bedverlenging ✓ geïntegreerd ✓ geïntegreerd ✓ geïntegreerd O vast te schroeven

Houten delen om uit te kiezen in folder ✓ ✓ ✓ ✓

Houtdessins naar keuze volgens brochure ✓ ✓ ✓ ✓

Metalen coating van Argentum ✓ ✓ ✓ ✓

Automatische contouraanpassing ✓ ✓ ✓ –

Zijpaneel achter de zijhekken
(Geen zijpaneel bij gedeeld zijhek)

✓ ✓ ✓ –

Extra uitrusting
Verlichting onder het bed O O O –

Bevestigingshulzen voeteneinde O O O –

Geïntegreerde bedverlenging met telescopische  
veiligheidsbalken en zijpaneel

O O O –

Beddengoedlade O O O O

Beits op de houten ombouw O O O O

Geïntegreerde lampaansluiting O O O –

Geïntegreerde accu O O O –

Modelvarianten Elvido vervo Elvido movo Elvido forto Elvido rega

Afmetingen en gewichten
Buitenmaten (afhankelijk van de houten ombouw) ca. 100,3 x 211 cm ca. 100,3 x 211 cm ca. 110,3 x 211 cm ca. 100,3 x 211 cm

Ligvlak (matrasmaat)
90 x 200 cm of 
100 x 200 cm*

90 x 200 cm of 
100 x 200 cm*

100 x 200 cm* 90 x 200 cm

Ligvlakindeling (RS/zitgedeelte/BS/OS) ca. 85 / 15 / 40 / 60 cm ca. 85 / 15 / 40 / 60 cm ca. 85 / 15 / 40 / 60 cm ca. 71 / 15 / 41 / 61 cm

Lengteaanpassing van de rugsteun ca. 10 cm ca. 10 cm ca. 10 cm –

Veilige werklast 225 kg 225 kg 260 kg 225 kg

Onderrijdbaarheid ca. 15 cm ca. 15 cm ca. 18 cm ca. 15 cm

Totaal gewicht ca. 140 kg ca. 140 kg ca. 150 kg ca. 150 kg

Aandrijvingen
Volledig gemotoriseerd ✓ ✓ ✓ –

Volledig gemotoriseerde OpenBus-technologie ✓ ✓ ✓ –

24-volt-aandrijfsysteem met externe transformator O O O –

Elektronische componenten
Verlichte standaardhandschakelaar incl. Trendelenburg-functie ✓ ✓ ✓ –

LCD-handschakelaar incl. Trendelenburg-functie O O O –

Out-of-bed-systeem Smart of Flex O O O –

Zijheksystemen
Geïntegreerde doorlopende zijhekken met DSE Easy-Click ✓ ✓ ✓ ✓  

Geïntegreerd gecombineerd zijhek KSE Easy-Click O O O O

Gedeeld zijhek met Vario Safe O O O –

Zijpaneel zonder zijbescherming O O O O

Beschermhoezen en beschermkussens Valbeschermingsmatten

Beschermhoezen

•   Voor een maximale bescherming tegen valletsel 
wordt de valbeveiligingsmatras van 3 cm dik 
meerlaagse schuim aangeraden.

•   Met beschermhoezen voor de hoofdborden,  
de zijhekken en de centrale steun kunnen de 
bewoners volledig worden beschermd tegen  
letsel door stoten. Ook kan zo het grijpen tussen  
de balken door worden voorkomen. 

Beschermhoezen Stootrollen

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

  •   De wandstootrol beschermt het bed  
en de muren bij horizontale en verticale  
bewegingen.

Beschermkussen Wandafstandhouder

•   De elementen van het gedeelde zijhek kunnen 
afzonderlijk worden bekleed.

•   De wandafstandhouder beschermt het bed, 
de wand en de inrichting tegen schade door 
botsingen.

Ligvlakken Oprichter

Hygiënisch ligvlak
•   De oprichter maakt het voor de bewoner  

gemakkelijker om een comfortabele positie 
in bed aan te nemen.

•   Hygiënisch ligvlak - voor een gezond  
microklimaat en een grondige reiniging

Comfort-ligvlak

•   Comfort-ligvlak – flexibel gemonteerde  
vlakelementen met draaiveren

 

Andere producten 
vindt u in onze  
accessoirebrochure

* alleen met hoofdbord Alero, Pino, Lito, Lito reha en Podego

✓ = standaarduitrusting     
O = optioneel verkrijgbaar     
– = niet leverbaarBESLIST BETER 

Elvido serie – de  
veiligheidsnormen
•    EN 14971  

Risicoanalyse voor Medische hulpmiddelen
•    EN 60601-1  

Veiligheid voor medische elektrische apparaten
•    EN 60601-1-1  

Elektromagnetische compatibiliteit
•    DIN EN 60601-2-52  

Medische elektrische apparaten
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Behouder van waarden
Ons bedrijf werd opgericht in 1900 in 
Herford en is nog steeds een familiebe-
drijf. 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 hoogwaardige 
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 gezond-
heidsbranche, ontwikkelen wij onze pro-
ducten 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.

Onze expertise

Ziekenhuis

Verpleeghuis

Thuiszorg

Comfortbedden

Projectmeubilair

Service

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

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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