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Libra 
Łóżko niskie do nowoczesnej opieki
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Swoboda i elastyczność to mocne strony Libra To łóżko do opieki długoterminowej 
pozwala na dostosowanie się w dużym stopniu do potrzeb podopiecznych i personelu. 
Zapewnia ono osobom potrzebującym opieki więcej ochrony i komfortu, a jednocześnie 
zwiększa ich mobilność.

W dużym stopniu przykłada się do tego nasz system Vario Safe. Dzięki Vario Safe można 
w kilka sekund zdjąć i ponownie zamontować segmentowe barierki boczne, szczyty 
i osłony. Dzięki temu personel może na przykład dostosować się do zmiennych potrzeb 
podopiecznego, dotyczących bezpieczeństwa.

Dzięki estetycznemu drewnianemu wykończeniu albo tapicerce materiałowej łóżka Libra 
łączą w sobie komfort i elegancję właściwe dobremu hotelowi oraz poczucie bezpieczeń-
stwa, jakie daje własny dom. Dzięki Vario Safe to łóżko do opieki długoterminowej można 
dostosować do indywidualnych potrzeb i gustu.

Libra – wersja  
bodenfrei Plus
•    Regulacja wysokości: 

ok. 25–80 cm

•    Wysokie, bezpieczne obciążenie  
robocze 225 kg

•    Stelaż łóżka bez wzmocnień  
wzdłużnych: lepsza możliwość podjazdu 

•    Wyższy poziom higieny dzięki  
łatwemu czyszczeniu podłogi 

Strona 7

Libra –  
standard
•    Regulacja wysokości: 

ok. 25–80 cm

•    Wysokie, bezpieczne obciążenie  
robocze 225 kg

•    Łóżko niskie zapobiegające upadkom: 
Ochrona bez ograniczenia swobody 

•    Ciekawe kształty, wykończenia i wersje 
tapicerki  

Strona 4

Libra –  
wersja movo
•    Regulacja wysokości: 

ok. 28–83 cm

•    Wysokie, bezpieczne obciążenie  
robocze 225 kg

•    Zoptymalizowane możliwości  
przemieszczania: łatwe manewrowanie 
w wąskich pomieszczeniach

•    Dzięki mobilnym łóżkom podopieczni 
mogą w większym wymiarze korzystać 
z życia codziennego

Strona 6

Możliwość wyboru 
nowoczesnych  
zabezpieczeń  
bocznych

Spis treści
 4 Libra – standard

 6 Libra – wersja movo

  7 Libra – wersja bodenfrei Plus

  8 Libra partner

  12 Elastyczne zabezpieczenia boczne

 12 Libra z Vario Safe

 16 Zawsze na właściwej wysokości

 18 Komfort, jak w dobrym hotelu

 19 Leża

 20 Oszczędnie, na niskim napięciu

 21 Komfortowa obsługa 

 22 Przedłużenie łóżka

 23 Akcesoria

 24  Wyposażenie i opcje

 26 Grupa Stiegelmeyer

Libra – Łóżko do opieki długoterminowej - 
mobilność, bezpieczeństwo, przytulność

  
Libra partner
•    Regulacja wysokości: 

ok. 25–80 cm

•    Wysokie, bezpieczne obciążenie  
robocze 2 x 225 kg

•    Elastyczne łóżko podwójne: 
spanie razem albo osobno 

•    Wysoki poziom bezpieczeństwa dzięki 
synchronicznym ruchom korpusu łóżka 

Strona 8
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25 do
80 cm

Przedłużenie
łóżka

260 kg

Duży zakres 
regulacji 
wysokości

Osobom potrzebującym opieki należy zapewnić możliwie skutecz-
ną ochronę przed upadkami. Jednocześnie niczym nieograniczona 
mobilność jest warunkiem dobrego samopoczucia i utrzymania 
dobrego stanu fizycznego. Libra, łóżko niskie z opcjonalnymi 
segmentowymi zabezpieczeniami bocznymi, zapewnia wyso-
kie bezpieczeństwo, a jednocześnie całkowitą swobodę ruchu. 
W pozycji dolnej łóżko znajduje się bardzo blisko podłogi (prze-
świt wynosi zaledwie ok. 25 cm), co ogranicza ryzyko odniesienia 
urazów w wyniku upadku. Segmentowe zabezpieczenie boczne 
znajdujące się po stronie głowy zapewnia miejsce na wchodzenie 
na łóżko i schodzenie z niego. W ten sposób realizujemy filozofię 
Werdenfelser Weg, polegającą na rezygnacji ze stosowania środ-
ków ograniczających swobodę.

•    Znaczny zakres regulacji pionowej wynoszący ok. 25–80 cm, co  
zapobiega upadkom i zapewnia możliwość ergonomicznej pracy 
personelu

•    Wysokie, bezpieczne obciążenie robocze wynoszące 225 kg
•    Opcjonalne segmentowe zabezpieczenia boczne, zapewniające 

indywidualną ochronę w każdej sytuacji
•    Domowy wygląd dzięki indywidualnie dobieranym szczytom, 

drewnianym wykończeniom oraz tapicerce
•    Jeśli na łóżku zamontowano teleskopowe, segmentowe zabez-

pieczenia boczne albo w ogóle ich nie zastosowano, system 
Vario Safe umożliwi szybki demontaż bocznych elementów 
zabezpieczających, członów i osłon

Wymiary zewnętrzne/zakres regulacji wysokości:

Łóżko Libra z segmentowym zabezpieczeniem bocz-
nym zapewnia ochronę dostosowaną do indywidu-
alnych potrzeb.

Dzięki elastycznemu systemowi Vario Safe możliwe 
jest swobodne połączenie segmentów zabezpie-
czeń bocznych, osłon i szczytów. 

Łóżko niskie

Łóżko z niską
pozycją leża

Filozofia
Werdenfelser
Weg

Niska pozycja
nóg

System

24
Volt

Pozycja
Trendelenburga

25 do
80 cm

 Libra –  
 Standard
 Łóżko dostosowane do 
indywidualnych wymagań.
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Współuczestnictwo w życiu codziennym 
dzięki wersji movo.

W przypadku wersji bodenfrei Plus 
można bez trudu sięgnąć zmiotką albo 
odkurzaczem pod łóżko.

Libra – wersja movo
Doskonała manewrowość w aktywnej codzienności

Łóżko Libra w wersji movo przekonuje przede wszystkim wyjąt-
kowo dobrą manewrowością. W znacznym stopniu ułatwia to 
przemieszczanie łóżka w wąskich pomieszczeniach albo salach 
szpitalnych, a także usprawnia transport łóżka do innego miejsca 
w domu. Prowadzi to do odciążenia personelu opieki oraz techni-
ków, co wiąże się z obniżeniem ryzyka wystąpienia kolizji. Dobra 
sterowność wersji movo dodatkowo umożliwia obłożnie chorym  
udział w codziennym życiu – ich łóżko można bez wysiłku przemie-
ścić do pomieszczenia wspólnego czy na taras.

•    Podwójne rolki jezdne o długości 100 mm, 
zapewniające bardzo dobrą zwrotność

•    Centralny hamulec rolek jezdnych w wyposażeniu  
podstawowym

•    Znaczny zakres regulacji wysokości wynoszący ok. 28–83 cm

Wymiary zewnętrzne/zakres regulacji wysokości:

 Libra – wersja  
 bodenfrei Plus
Prześwit pod łóżkiem dla wyższej higieny

Precyzyjne i bezpieczne czyszczenie powierzchni to jeden 
z najważniejszych aspektów opieki stacjonarnej – umożliwia 
zwalczanie czynników chorobotwórczych i alergii, a jednocze-
śnie zapewnia przyjemną, domową atmosferę. Pod łóżkiem nie 
ma miejsca na zanieczyszczenia i kłęby kurzu. Wersja bodenfrei 
Plus charakteryzuje się szczególnie minimalistycznym stelażem, 
bez użycia podpór metalowych po dłuższych bokach. Ułatwia to 
gruntowne czyszczenie podłogi – można bez żadnych ograniczeń 
sięgnąć pod łóżko ścierką czy zmiotką.

•   Znaczny zakres regulacji wysokości wynoszący ok. 25–80 cm
•   Optymalna możliwość podjazdu podnośnikami
•   8 rolek jezdnych zapewnia wysoką sterowność

Wymiary zewnętrzne/zakres regulacji wysokości:

Dzięki 8 rolkom jezdnym można manewrować 
łóżkiem z wyjątkową swobodą.

Łóżko niskie

Przedłużenie
łóżka

260 kg

Duży zakres 
regulacji 
wysokości

28 do
83 cm

Manewrowość Łóżko z niską
pozycją leża

Filozofia
Werdenfelser
Weg

Niska pozycja
nóg

System

24
Volt

Pozycja
Trendelenburga

Przedłużenie
łóżka

260 kg

Duży zakres 
regulacji 
wysokości

25 do
80 cm

Łóżko z niską
pozycją leża

Filozofia
Werdenfelser
Weg

Niska pozycja
nóg

System

24
Volt

Pozycja
Trendelenburga
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Podczas tworzenia Libra partner dużą wagę przykładaliśmy 
do tego, aby zaoferować użytkownikom indywidualny kom-
fort i jednocześnie zapewnić optymalną ochronę. Oparcia dla 
pleców i nóg w obu leżach można regulować pojedynczo, dzięki 
czemu jeden z partnerów może nadal czytać, podczas gdy drugi 
już śpi. W tym celu każda połowa łóżka wyposażona jest we 
własny pilot.

Jednocześnie korpus łóżka porusza się przy regulacji wysoko-
ści i wychylenia zawsze synchronicznie. W ten sposób unika 
się wolnych przestrzeni pomiędzy leżami, w których mogliby 
zakleszczyć się mieszkańcy.

Inteligentne połączenie wygody i bezpieczeństwa

Połowy łóżka można bez wysiłku rozłączyć i ponownie  
złączyć – umożliwia to wykonywanie zabiegów pielęgnacyj-
nych po obu stronach łóżka.

Dla każdego z leży dostępny jest osobny pilot.

Obie powierzchnie można regulować oddzielnie,  
dzięki czemu partnerzy w tym samym czasie mogą  

spać, czytać albo oglądać telewizję.

Dzięki Libra partner pary przebywające  
w placówkach opiekuńczych mogą cieszyć  
się nową jakością życia.

Libra partner
Łóżko podwójne dla spełnionych partnerów wśród seniorów

Kiedy pary postanawiają przenieść się do placówki 
opiekuńczej, albo gdy mieszkańcy takiej placówki 
postanawiają być razem, powstaje pytanie, czy spać 
razem, czy osobno. Dzięki Libra partner można liczyć 
na elastyczne rozwiązanie w każdej sytuacji. Łóżko 
podwójne spełnia wszystkie wymagania pielęgnacyjne 
tak samo, jak łóżka pojedyncze Libra. Jednocześnie bez 
wysiłku można rozdzielić połówki, stawiając je np. przy 
naprzeciwległych ścianach pomieszczenia. Pozwala to 

•   znaczny zakres regulacji wysokości wynoszący  
ok. 25 – 80 cm

•  bezpieczne obciążenie robocze 225 kg na leże
•   opcjonalnie segmentowe zabezpieczenie boczne  

„system Vario Safe”

uwzględnić osobiste życzenia partnerów w takim samym 
stopniu, jak wskazania medyczne, w myśl których w nocy 
zalecane jest rozdzielenie przestrzenne.

Wymiary zewnętrzne/zakres regulacji wysokości:

Przedłużenie
łóżka

260 kg

Duży zakres 
regulacji 
wysokości

25 do
80 cm

Łóżko z niską
pozycją leża

Filozofia
Werdenfelser
Weg

Niska pozycja
nóg

System

24
Volt

JAKOŚĆ, KTÓRA ROBI RÓŻNICĘ 

Pozycja siedząca
Regulowane elektrycznie łóżka podwójne są często jedynie 
ustawionymi obok siebie łóżkami pojedynczymi o niewiel-
kich walorach funkcjonalnych. Libra partner, jako jeden 
z niewielu modeli, przekonuje natomiast możliwością 
przechylenia do wygodnej pozycji siedzącej. Wspomaga to 
oddychanie, ułatwia spożywanie posiłków w łóżku i wspiera 
aktywną codzienność twarzą w twarz. 
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Libra partner umożliwia wykorzystanie wszystkich zalet systemu  
Vario Safe. Tapicerowane i pokryte drewnianymi dekorami szczyty 
i osłony można dowolnie wymieniać, można również dodawać  
zabezpieczenia boczne. Łóżko można dalej rozwijać w oparciu  
o potrzeby i gusta użytkowników.

Łóżko podwójne  
do rosnących  
wymagań

JAKOŚĆ, KTÓRA ROBI RÓŻNICĘ 

Przytulność i wsparcie
Libra partner można dopasować do potrzeb i gustów  
mieszkańców.
•  liczne przytulne dekory drewniane
•   łatwe w pielęgnacji twarde obicia tapicerskie z atrakcyjny-

mi materiałami i opcjonalnie skórą ekologiczną
•   2 szczyty dolne do wyboru: niski Nobla mala daje swobod-

ny widok, a średni Nobla reha – dodatkową ochronę
•   osłony boczne i dzielone zabezpieczenia boczne do  

łączenia wedle potrzeb

Zabezpieczenia 
boczne po stronie 
głowy zapewniają 
ochronę i orienta-
cję, bez ogranicza-
nia wolności.

Wyższy szczyt 
dolny Nobla reha 
oferuje dodatkową 
ochronę, np. kiedy 
korpus przechy-
la się do pozycji 
z opuszczonymi 
stopami.

Z pełnym obiciem 
tapicerskim Libra 
partner wygląda 
jak eleganckie,  
designerskie łóżko. 
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W przypadku wszystkich wersji łóżka Libra można wybierać 
spośród 3 systemów zabezpieczeń bocznych, spełniających wiele 
różnych potrzeb podopiecznych. W wersji podstawowej łóżko jest 
wyposażone w obustronne zabezpieczenia boczne na całej długo-
ści, zapewniające maksymalną ochronę przed upadkami.

Aby zapewnić podopiecznemu możliwość opuszczenia łóżka przy 
podniesionych zabezpieczeniach bocznych, zaleca się zastoso-
wanie systemu segmentowego. W przypadku łączonych zabez-
pieczeń bocznych słupki po stronie głowy i nóg są w bezpieczny 
sposób przymocowane do podpory środkowej, która dodatkowo 
pełni rolę ergonomicznego elementu pomocniczego podczas 
wstawania. Jak sama nazwa wskazuje, łączone zabezpieczenie 
boczne można połączyć z zabezpieczeniem znajdującym się na 
całej długości łóżka, po jego przeciwnej stronie.

Elementy teleskopowego, segmentowego zabezpieczenia boczne-
go można bez trudu wyregulować do jednego z dwóch poziomów. 

Barierki boczne
Idealna równowaga między bezpieczeństwem a swobodą

Na pierwszym poziomie podopieczny uzyskuje pomoc w orienta-
cji, a na drugim – kompleksową ochronę. W przypadku tego mo-
delu same elementy o długości 110 cm, znajdujące się po stronie 
głowy, spełniają wymagania określone w normach, dotyczące 
zabezpieczeń bocznych, ponieważ obejmują więcej niż 50% leża.

Prostoliniowy kształt segmentowych zabezpieczeń bocznych nie 
bez powodu został utrzymany w minimalistycznym stylu: po-
wierzchnie zostały wykonane z eleganckiego połączenia drew-
na i metalu, co sprawia, że zastosowanie dodatkowych osłon 
bocznych jest całkowicie zbędne. Pozwala to na utrzymanie łóżka 
w całkowitej czystości, bez większego wysiłku. W przypadku łóżek, 
w których nie zastosowano segmentów zabezpieczeń bocznych, 
można zamiast takiego rozwiązania umieścić na łóżku przytulne 
osłony z drewnianym wykończeniem albo tapicerką. Wszystkie 
elementy można zamontować i zdemontować w przeciągu kilku 
sekund – a to dzięki systemowi Vario Safe.

Środkową podporę łączonych  
zabezpieczeń bocznych można zdemontować  
w prosty sposób i przechować w uchwycie na łóżku.

Segmentowe zabezpieczenie boczne można 
połączyć z osłonami nadającymi domowy wygląd.

Zabezpieczenie boczne na całej długości zapewnia 
maksymalne bezpieczeństwo.

Segment znajdujący się po stronie głowy oraz podpora 
środkowa łączonego zabezpieczenia bocznego  
zapewniają bezpieczeństwo zgodne z normami.

Segmentowe zabezpieczenie boczne można 
połączyć z osłonami nadającymi domowy 
wygląd.

Segmentowe zabezpieczenie boczne 
składa się z 4 elementów regulowanych 
2-stopniowo w górę.

Segmentowe zabezpieczenie boczne można  
połączyć z zabezpieczeniem rozmieszczonym na  
całej długości łóżka.

Skośna pozycja zapewnia podopiecznemu  
wsparcie i orientację.

Należące do wyposażenia podstawowego zabezpieczenie 
boczne na całej długości, po obniżeniu zapewnia  
harmonijne kontury łóżka.
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Alero Camo

Prinzino

Lito | Lito reha Nobla Nobla reha | Nobla mala

Pino Podego Solvo Teno

W przypadku zakupu łóżka Libra z segmentowym zabezpieczeniem 
bocznym albo bez żadnego zabezpieczenia można skorzystać z za-
let oferowanych przez system Vario Safe. Zasada działania Vario 
Safe ujmuje swoją prostotą: segmenty zabezpieczenia bocznego, 
szczyty łóżka i osłony boczne można montować i demontować 
bez użycia narzędzi. Służą do tego proste w obsłudze mocowania 
działające na zasadzie zatrzasku, zabezpieczone przed nieumyśl-

nym otwarciem przez podopiecznego. Na życzenie szczyty i osłony 
można wykonać w wersji z estetyczną tapicerką z materiału 
albo skóry ekologicznej. Łóżka wyposażone w system Vario Safe 
można w zaledwie kilka minut dostosować do zmiennych potrzeb 
podopiecznych. Placówki opieki mogą zamówić łóżka w wersji 
podstawowej, a następnie rozszerzać je zgodnie z potrzebami.

Libra z Vario Safe –  
najlepsze rozwiązanie dla zapewnienia 
bezpieczeństwa zgodnego z normami

Zabezpieczenia boczne z możliwością  
dowolnego łączenia: 110 / 90 albo 90 /110

Długość 90

Długość 110
Wymiana albo demontaż dolnego szczytu łóżka
 
•    Brak szczytu zapewnia lepszy dostęp do podopiecz-

nego, np. wymagającego opieki podologicznej
•    Możliwość wyboru między wysokim dolnym 

szczytem łóżka, dającym poczucie bezpieczeństwa, 
a niskim szczytem, zapewniającym nieograniczony 
widok

•    Możliwość wyboru spośród estetycznego wykończe-
nia z drewna, materiału czy skóry ekologicznej !

W razie potrzeby wymienić części głowicy w ciągu kilku sekund
 
•    Wersje wizualne zapewniające domową atmosferę,  

opcjonalne uchwyty
•    Możliwość wyboru spośród estetycznego wykończenia z  

drewna, materiału czy skóry ekologicznej
•     Szczyty i osłony boczne można utrzymać w  

różnej tonacji kolorystycznej

Modułowa budowa i  
możliwość dopasowania  
bez użycia narzędzi

Możliwość montażu albo demontażu segmentowych  
zabezpieczeń bocznych
 
•    Dwa segmenty o długości 90 i 110 cm można dowolnie  

łączyć albo stosować niezależnie od siebie
•    Samo zastosowanie segmentu o długości 110 cm po stronie 

głowy gwarantuje zgodność z normami
•    Użycie segmentu 90 cm po stronie głowy zapewnia uczucie 

bezpieczeństwa i orientacji, a także pozostawia dużo miejsca 
na wchodzenie na łóżko i schodzenie z niego.

JAKOŚĆ, KTÓRA ROBI RÓŻNICĘ 

Więcej elastyczności i bezpie-
czeństwa dzięki Vario Safe
Łóżka z systemem Vario Safe pozwalają na spełnianie zmienia-
jących się wymagań z zakresu bezpieczeństwa podopiecznych, 
a także umożliwiają dostosowanie do różnych gustów. Elastycz-
ne zabezpieczenie boczne umożliwia ochronę zgodną z norma-
mi, bez ograniczania mobilności podopiecznych.

Blokady działają na zasa-
dzie zatrzasków, bezpiecz-
nie mocujących poszcze-
gólne elementy.

Wszystkie elementy systemu 
Vario Safe są umieszczane 
w ramie łóżka i mocowane 
za pomocą łatwych w obsłu-
dze blokad.

Aby ponownie odblokować 
element, należy pociągnąć 
pomarańczowe zabezpie-
czenie do przodu, a nacisnąć 
blokadę w dół. 

Wystarczy po prostu 
pociągnąć blokadę
do góry.

Informacje o pozostałych materiałach i skórach ekologicznych  
udostępniamy na życzenie.

Wykończenia systemu Vario SafeSzczyty z Vario Safe Podczas czyszczenia  
materiałów i ekoskóry 
należy zwrócić uwagę
na informacje podane  
przez producenta
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Dzięki wyjątkowo niskiej wysokości minimalnej, wynoszącej ok. 
25 cm, łóżko Libra realizuje skuteczną ochronę przed upadkami, 

bez ograniczania mobilności podopiecznych.

JAKOŚĆ, KTÓRA ROBI RÓŻNICĘ 

Bezstopniowa regulacja 
•    Bezproblemowe ustawianie pilotem najwygodniejszej 

pozycji do wchodzenia na łóżko i schodzenia z niego.
•    Prostsze podniesienie aktywności podopiecznego
•    Ergonomia pracy przy łóżku dba o zdrowie  

personelu opieki
•    Zabezpieczenie przed upadkami bez zastosowania  

środków ograniczających swobodę

Jeśli dojdzie do zablokowania regulacji wysokości łóżka 
przez jakąś przeszkodę, zabezpieczenie boczne pozostanie 

w swojej pozycji, aby uniemożliwić powstanie urazów.

Łóżka Libra pozwalają na uzyskanie pełnego bezpieczeństwa 
podopiecznych, bez konieczności rezygnacji z ich mobilności. 
Skutecznym rozwiązaniem pozwalającym na zabezpieczenie przed 
upadkami bez zastosowania środków ograniczających swobodę 
jest niska wysokość mebla. Z tego względu łóżka Libra można 
opuszczać na wysokość ok. 25 cm. Ryzyko powstania urazów 
w wyniku upadku z tak niewielkiej wysokości jest marginalne. 
Personel opieki wymaga jednak całkowicie innych warunków: 
konieczne jest podniesienie łóżka na wysokość bioder, co pozwala 
na odciążenie pleców. Z tego względu łóżka Libra można podnosić 
na wysokość ok. 80 cm, i zapewnić tym samym optymalne warunki 
do ergonomicznej pracy.

Funkcja zatrzymania 3-punktowego zapewnia, że podczas 
regulacji pionowej łóżko automatycznie zatrzymuje się w pozycji 
środkowej, czyli na wysokości ok. 38 cm. Pozwala to na wyjątkowo 
wygodne wchodzenie i schodzenie z łóżka przez podopiecznego. 
Bezstopniowa regulacja zapewniana przez łóżka Libra pozwala 
na niezwykle precyzyjne osiągnięcie wybranej wysokości, a tym 
samym spełnienie indywidualnych potrzeb użytkownika.

Zawsze na właściwej wysokości
Zabezpieczenie przed upadkami i ergonomiczna opieka

Szczyty łóżka demontowane bez żadnego trudu umożliwiają  
lepszy dostęp do podopiecznego, np. wymagającego opieki 
podologicznej.

Dzięki funkcji zatrzymania 3-punktowego łóżko zatrzymuje się 
w pozycji pośredniej na wysokości ok. 38 cm – dla wielu osób to 
idealna pozycja do wchodzenia na łóżko i schodzenia z niego.

Regulacja wysokości w zakresie do 80 cm umożliwia opieku-
nom ergonomiczną pracę przy łóżku, w dowolnym momencie.
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Komfort dzięki jakości 
Radość z życia, jak w dobrym hotelu

Wysoki komfort zapewnia 4-strefowe leże z listw metalowych zastosowane w łóżkach 
Libra. Jest ono stabilne i elastyczne jednocześnie. Możliwości regulacji oparcia pleców 
i ud ułatwia ustawienie pozycji wybranej przez użytkownika w każdej sytuacji życia 
codziennego. Czyszczenie listw metalowych jest wyjątkowo łatwe. Opcjonalne osłony 
leża pozwalają na zwiększenie zarówno komfortu, jak i stopnia higieny. Komfortowe leże 
składa się z 50 pojedynczych elementów sprężystych. Idealnie dopasowują się one do 
ciała i przyczyniają się do dobrej wentylacji materaca. Ich swobodny ruch zapewnia 
optymalny rozkład siły nacisku. Komfortowa powierzchnia leża zapobiega powstawaniu 
odleżyn. Higieniczne leże wykonane z polipropylenu zapewnia wyjątkową oddychalność 
dzięki zastosowaniu głębokich szczelin wentylacyjnych. Można je wyjąć i łatwo 
wyczyścić przy użyciu powszechnie dostępnych środków czyszczących.

W łóżkach Libra podopieczni czują się dobrze i bezpiecznie. Największy wpływ ma na to  
precyzyjna regulacja ustawienia. Libra daje szerokie spektrum możliwości – komfortowe 
siedzenie, oglądanie telewizji czy wygodne prowadzenie rozmów. Dzięki opuszczaniu 
części na nogi do poziomu 16° oraz regulacji oparcia pleców w zakresie do 70° pozwala 
na przekształcenie łóżka w wygodny fotel. Dzięki temu podopieczni mogą w większym 
stopniu uczestniczyć w wydarzeniach dnia codziennego. Jeśli wymaga tego sytuacja, 
łóżko Libra można opcjonalnie przemieścić do pozycji Trendelenburga.

Odciążenie dla opiekunów dzięki opcjonalnemu centralnemu systemowi blokowania kół: 
Aby bezpiecznie zahamować łóżko, wystarczy aktywować stopą hamulec.

Zdrowy i relaksujący sen

Dzięki regulowanemu oparciu pleców komfort staje się codziennością.

Stabilność i elastyczność: leże
wykonane z listw metalowych.

Oddychające, higieniczne leże
zapewnia korzystny mikroklimat.

Pozycja fotelowa świetnie nadaje się
do spożywania posiłków czy oglądania
telewizji.

Komfortowe leże składa się z 50 poje-
dynczych elementów sprężystych.

Dzięki opcjonalnemu hamulcowi kół 
łóżko można wyhamować jednym 
ruchem stopy.
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Wtyczka 
typu I   

Wszystkie wersje łóżek Libra są standardowo wyposażone w moduł napięcia 
bezpiecznego. Zewnętrzny transformator umieszczony bezpośrednio przy 
gniazdku ogranicza napięcie do 24 V, dzięki czemu w pobliżu podopiecznego 
nie znajdują się żadne podzespoły przewodzące prąd o napięciu 230 V. Zwięk-
sza to bezpieczeństwo i pozwala na znaczące zmniejszenie kosztów zasilania, 
ograniczenie powstawania elektrosmogu oraz ochronę środowiska. 

Oszczędnie,
na niskim napięciu

Zewnętrzny transformator 
redukuje napięcie sieciowe 
bezpośrednio na gniazdku.

*  w porównaniu do systemów 230 V  
przy ok. 5 cyklach regulacji na dzień

zużycie prądu zmniej-
szone o nawet 93%*

JAKOŚĆ, KTÓRA ROBI RÓŻNICĘ 

Oszczędność energii

Wtyczka  
typu E

Wtyczka  
typu F

Wtyczka  
typu J

Wtyczka  
typu G

JAKOŚĆ, KTÓRA ROBI RÓŻNICĘ 

Uniwersalne dopasowanie

Zapewniamy wtyczki odpowiednie dla wielu  
rynków międzynarodowych. Z naszych systemów 
24 V można korzystać w dowolnej chwili, bez  
użycia adaptera.

Komfortowa  
obsługa
Pilot dostosowany do 
indywidualnych wymagań

Z poziomu pilota można w prosty i intuicyjny sposób korzystać ze wszystkich 
możliwości regulacji łóżka Libra. Pilot pewnie leży w dłoni i ma ergonomiczny 
kształt. Duże przyciski ze strzałkami i czytelne piktogramy pozwalają na korzy-
stanie z funkcji także podopiecznym o ograniczonych możliwościach. Istnieje 
możliwość zablokowania poszczególnych funkcji. W celu skorzystania z funk-
cji pozycji z opuszczoną głową można wybrać jedną z dwóch opcji: albo użyć 
standardowego pilota ze zintegrowanym przyciskiem pozycji Trendelenburga, 
albo skorzystać z oddzielnego pilota pozycji Trendelenburga, całkowicie ogra-
niczającego ryzyko omyłkowego włączenia funkcji przez podopiecznego.

Dzięki uchwytowi na seg-
mentowym zabezpieczeniu
bocznym pilot jest zawsze 
pod ręką.

Możliwe jest także skorzystanie z opcjo-
nalnego pilota standardowego ze 
zintegrowaną funkcją pozycji Trende-
lenburga (przycisk na dole po prawej 
stronie).

Aby wyeliminować możliwość omyłkowej regulacji 
łóżka do pozycji z opuszczoną głową przez podopiecz-
nego, dostępny jest dodatkowy pilot do obsługi pozycji 
Trendelenburga (po lewej). Na standardowym pilocie 
(po prawej) w wersji podstawowej nie występuje funk-
cja regulacji do pozycji Trendelenburga.
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Od dziesięcioleci ludzie stają się coraz wyżsi – to zmiana, którą na-
leży uwzględnić także w segmencie domów opieki. Dzięki opcjonal-
nemu przedłużeniu łóżek Libra można w dowolnym momencie uzy-
skać wymaganą przestrzeń i zapewnić podopiecznemu niezbędny 
komfort. Już na etapie zakupu można zamówić łóżko o ok. 20 cm 
dłuższe albo po prostu doposażyć je w element przedłużający.

Metalowy element przedłużający ramę po prostu dołącza się do 
łóżka, po stronie nóg. W naszej ofercie znajdują się dłuższe słupki 
albo osłony dostosowane do dowolnego rodzaju zabezpieczenia 
bocznego. Jeśli łóżko jest wyposażone w segmentowe zabezpie-

czenie boczne z systemem Vario Safe, po każdej stronie można 
umieścić dwa elementy o długości 110 cm albo zabezpieczenie 
boczne o długości 90 cm z osłoną 130 cm. Dzięki Vario Safe zasto-
sowanie przedłużenia łóżka w warunkach domowych charaktery-
zuje się jeszcze większą elastycznością i wydajnością – wszystkie 
niezbędne elementy można w kilka chwil zdemontować z jednego 
łóżka i umieścić na innym. 

Stiegelmeyer zapewnia także wizualnie dopasowane, wygodne 
elementy tapicerowane, umożliwiające wydłużenie materaca.

Przedłużenie łóżka 
Więcej miejsca dla wysokich

Przedłużenie łóżka:  
Elementy boczne  
o różnej długości dla 
wszystkich potrzeb

Elementy służące do przedłużenia łóżka są po  
prostu mocowane w ramie łóżka.

Przedłużenie materaca można zrealizować dzięki specjalnie 
zaprojektowanemu elementowi tapicerowanemu.

Więcej informacji  
można znaleźć w pro-
spekcie dotyczącym 
akcesoriów

Wysięgnik ułatwia uzyskanie 
komfortowej pozycji w łóżku.

Półka na pościel jest  
szczególnie przydatna  

podczas ścielenia łóżka.

Lampka do czytania Sola zapew-
nia przyjemne światło przy nie-
znacznym wydzielaniu ciepła.

Podświetlenie łóżka zapewnia lepszą orientację w nocy.

JAKOŚĆ, KTÓRA ROBI RÓŻNICĘ 

Element dystansowy
•   Ścienny element dystansowy ogranicza możli-

wość zderzenia z innymi meblami i gniazdka-
mi podczas manewrowania łóżkiem

•   Wiele modeli do wyboru
•   Amortyzator pochłania energię uderzenia
•   Opcjonalny talerz jeszcze równomierniej 

rozprowadza ciśnienie – rozwiązanie idealne 
do ścian lekkich

•  Wymiary odpowiednie do Państwa łóżka

Akcesoria 
Więcej bezpieczeństwa i komfortu  
w wymarzonym łóżku

W przypadku łóżka Libra z przedłużeniem i systemem Vario Safe,  
po obu stronach mebla można umieścić dwa segmenty zabezpieczenia  
bocznego o długości 110 cm każdy. Możliwe jest również zabezpieczenie  
boczne o długości 90 cm z osłoną 130 cm.
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Wersje Libra – standard Libra – wersja movo Libra –  
wersja bodenfrei Plus Libra partner

Wykonanie

Rozwiązanie 4-kolumnowe ✓ ✓ ✓ (po stronie nóg i głowy) ✓

Wymiary i masy

Wymiary zewnętrzne przy  
–  segmentowym zabezpieczeniu bocznym 

z możliwością połączenia 4)

–  zabezpieczeniu bocznym na całej 
długości łóżka (w zależności od obudowy 
drewnianej) 4)

w przypadku leża o szerokości 80 cm ok. 93 × 209,4 cm

w przypadku leża o szerokości 90 cm ok. 100,3 × 209,4 cm

w przypadku leża o szerokości 100 cm ok. 110,3 × 209,4 cm

Wymiary zewnętrzne przy  
– segmentowym zabezpieczeniu bocznym

w przypadku leża o szerokości 90 cm ok. 104,0 × 209,4 cm
w przypadku leża o szerokości 100 cm ok. 114,0 × 209,4 cm

w przypadku leża 
o szerokości 2 × 90 cm 
ok. 195,6 × 209,4 cm

Leże (wymiary materaca) ok. 80 × 200 cm albo 90 × 200 cm albo 100 × 200 cm 4)

Podział leża (OP/siedzisko/PU/PP) ok. 72 – 25 – 33 – 54 cm

Kompensacja długości oparcia pleców  
zgodnie z DBfK ok. 8 cm

Bezpieczne obciążenie robocze 225 kg 2 × 225 kg

Możliwość podjazdu ok. 15 cm

Masa całkowita ok. 135 kg ok. 270 kg

Napędy

Realizowane w pełni silnikowo ✓ ✓ ✓ ✓

Koncepcja napędu 24 V z transformatorem 
zewnętrznym ✓ ✓ ✓ –

Napęd 230-woltowy – – – ✓

Podzespoły elektroniczne

Pilot (z możliwością blokady poszczególnych 
funkcji) ✓ ✓ ✓  ✓ 

Pilot z funkcją pozycji Trendelenburga  
(możliwość blokady poszczególnych funkcji) O O O –

Dodatkowy pilot do obsługi funkcji pozycji 
Trendelenburga O O O –

Oświetlenie pod łóżkiem O O O –

Opuszczanie awaryjne realizowane 
2 bateriami 9 V2) ✓ ✓ ✓ –

Systemy zabezpieczenia bocznego

Zintegrowane, obustronne zabezpieczenie 
boczne na całej długości łóżka, wysokość 
ochronna 41 cm – 2 słupki 

✓ ✓ ✓  –

Zintegrowane, jednostronne zabezpieczenie 
boczne z możliwością połączenia – 2 słupki 1) O O O –

Zintegrowane, dwustronne zabezpieczenie 
boczne z możliwością połączenia – 2 słupki 1) O O O –

Segmentowe, obustronne zabezpieczenie 
boczne 1) O O O O

Leża

Leże wykonane z listw metalowych ✓ ✓ ✓  ✓ 

4-strefowe leże z regulacją elektryczną ✓ ✓ ✓ ✓ 

Leże z możliwością przechylenia do pozycji 
z opuszczonymi nogami ✓ ✓ ✓  ✓ 

Leże z możliwością przechylenia do pozycji 
z opuszczoną głową O O O  –

Komfortowe okrycie leża O O O  O

Higieniczne okrycie leża O O O O

Proste oddzielenie od stelażu ✓ ✓ ✓ ✓ 

Szerokość leża 100 cm O O O –

Szerokość leża 80 cm O O O –

Wyposażenie i opcje
Wersje Libra – standard Libra – wersja movo Libra –  

wersja bodenfrei Plus Libra partner

Rolki jezdne

Podwójne rolki jezdne Ø 50 mm Ø 100 mm Ø 50 mm 8 × Ø 50 mm

„easy-floor access” _ _ ✓ –

Hamulec rolek jezdnych 2 × 2 ✓ – ✓ –

Centralny hamulec 4 rolek jezdnych O ✓ – ✓

Systemy zapewniania odstępu

 Ścienny element dystansowy O O O      –

Ścienny element dystansowy na stelażu O O O –

Zakresy regulacji

Regulacja wysokości ok. 25–80 cm ok. 28–83 cm ok. 25–80 cm ok. 25–80 cm

Regulacja oparcia pleców do ok. 70° ✓ ✓ ✓ ✓

Regulacja oparcia ud do ok. 40° ✓ ✓ ✓ ✓

Regulacja części na nogi do ok. 16° ✓ ✓ ✓ ✓

Pozycja Trendelenburga do 16° O O O –

Pozostałe

Elementy podpierające z łatwymi do 
czyszczenia listwami metalowymi ✓ ✓ ✓ ✓

Obudowy drewniane do wyboru z prospektu 
(wymiary różnią się w zależności od wykonania 
zabezpieczeń bocznych i modelu szczytu)

✓ ✓ ✓ Szczyty: Nobla, Nobla 
reha, Nobla mala

Wykończenia drewniane do wyboru 
z prospektu ✓ ✓ ✓ ✓

Srebrna powłoka metalowa ✓ ✓ ✓ ✓

2 tuleje mocujące po stronie głowy do 
wysięgnika/stojaka na kroplówkę ✓ ✓ ✓ ✓

Osłona boczna za zabezpieczeniami 
bocznymi 1) (nie w przypadku segmentowego 
zabezpieczenia bocznego)

✓ ✓ ✓ –

Awaryjne wyzwolenie oparcia pleców O O O –

Przedłużenie łóżka o 20 cm O O O O

Półka na pościel 3) O O O –

Akcesoria

Obicie piankowo-skórzane  
(do zabezpieczenia bocznego) O O O O

 Maty zabezpieczające przed upadkiem O O O O

 Stojak/uchwyt na kroplówkę O O O O

Różne rodzaje tapicerki O O O O

 Tacka do podawania posiłków O O O –

✓ = standardowe wyposażenie     
O = dostępne opcjonalnie     
– = niedostępne

 1) nie w przypadku szerokości leża wynoszącej 80 cm
 2) baterie nie są objęte zakresem dostawy
 3)  niedostępne w przypadku zintegrowanego,  

segmentowego zabezpieczenia bocznego 
 4) nie dotyczy Libra partner

JAKOŚĆ, KTÓRA ROBI RÓŻNICĘ 

Libra – normy bezpieczeństwa*

•   EN 14971  
Zastosowanie zarządzania ryzykiem do wyrobów 
medycznych

•   EN 60601-1  
Medyczne urządzenia elektryczne

•   EN 60601-1-1  
Kompatybilność elektromagnetyczna

•   DIN EN 60601-2-52  
Medyczne urządzenia elektryczne

 *  Zalecenia bezpieczeństwa Federalnego Instytutu  
Leków i Produktów Medycznych (BfArM)
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Chronimy wartości
Nasze przedsiębiorstwo zostało założone w 
roku 1900 w Herford i po dziś dzień pozo-
staje przedsiębiorstwem rodzinnym. Sza-
cunek i odpowiedzialność w stosunku do 
naszych klientów, pracowników i partne-
rów stanowią podstawę naszej codziennej 
pracy. Opierając się na tych wartościach 
oraz naszym długoletnim doświadczeniu, 
oferujemy klientom na całym świecie pro-
dukty, rozwiązania i usługi wysokiej jakości 
z segmentu opieki i zdrowia.

Tworzymy przyszłość
Aby błyskawicznie reagować na zmiany 
zachodzące w dziedzinie opieki i zdrowia, 
 sami opracowujemy wszystkie nasze 
produkty. Wdrażanie innowacji i opra-
cowywanie wizji opieki na przyszłość są 
celem naszej pracy. Ponadto jesteśmy 
w stałym kontakcie z naszymi klientami, 
aby wspierać ich w realizacji codziennych 
zadań. Wdrażanie trendów przyszłości już 
w teraźniejszości jest naszą tradycją.

Nasze specjalizacje

Szpitale

Domy opieki

Opieka domowa

Komfortowe łóżka

Systemy meblowe

Serwis

Chronimy wartości

Grupa Stiegelmeyer jest międzynarodowym partnerem dla szpitali i domów opieki, a poprzez 
markę Burmeier – również dla klientów z sektora opieki domowej. Wspieramy naszych  
klientów poprzez praktyczne, stale optymalizowane produkty, rozwiązania i usługi. 

•   Założone w 1900 r., do dziś pozostaje przedsiębiorstwem rodzinnym 
•   Ponad 1100 pracowników na całym świecie 
•    Wytwarzanie wszystkich kluczowych produktów odbywa się we  

własnych zakładach 
•   Projektowanie i wytwarzanie produktów jest realizowane w Niemczech 
•   Serwis, szkolenia i optymalizacja procesów w siedzibie klientów
•   Międzynarodowe certyfikaty i eksport do ponad 60 krajów
•    Przedstawicielstwa handlowe w Belgii, Finlandii, Francji, Holandii,  

Polsce i RPA 

Nasze marki

Tworzymy przyszłość



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

Znajdź lokalnego dystrybutora na naszej stronie internetowej: 
Find your local partner on our website: 
www.stiegelmeyer.com/partner
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Siedziba główna / 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


