
1

BESLIST BETER

Venta 
Veiligheid en comfort nieuw gedefinieerd

Internationale editie



32

Inhoud
  3 Modelvarianten

  4 Venta – Standard

  6 Venta – Variant movo

  7 Venta – Variant forto

  8 Zijhek

10 Telescopische zijhekken

12 Softcover

14 Insteekbeslag-hoofdbord

15 Hoofdeinden en dessins

16 Onderstel

17 Ligvlak, remmen

18 Bedverlenging

20 3-stop-functie

22 Innovatief bedieningsconcept

24 e-help

25 24 volt-systeem

26 Toebehoren

28 Uitvoeringen en opties

30 De Stiegelmeyer-groep

Venta – de perfecte combinatie  
van veiligheid en comfort

Een modern bed voor stationaire verzorging moet voldoen aan hoge, zeer uiteenlopende 
eisen. Bijzonder belangrijk is de werkverlichting voor het verplegend personeel: zelfs in 
noodsituaties en gespannen situaties moet het bed moeiteloos en ergonomisch te bedie-
nen zijn. Tegelijkertijd verwacht de bewoner comfort en veiligheid zonder maatregelen  
die de vrijheid beperken. De innovatieve technologie voor deze vereisten mag het hui-
selijke uiterlijk van het bed echter niet beïnvloeden, omdat mensen zich in een knusse, 
aantrekkelijke omgeving veel prettiger voelen.

Met onze Venta hebben we antwoorden op deze vragen gevonden en een verpleegbed uit 
één stuk gecreëerd. Als een laag bed met een flexibel zijhek beschermt en mobiliseert de 
Venta de bewoner tegelijkertijd. De optionele LCD-handset met EasyCare-functie maakt 
een snelle en eenvoudige bediening voor alle gebruikersgroepen mogelijk. En visueel 
gezien is de Venta met zijn elegante uiterlijk en de softcovers naar keuze een  comfortabel 
designbed voor elk interieur.

Zware belasting

Venta – Variant forto
•    Hoogteverstelling: 

37 – 81 cm

•    Veilige werklast: 
260 kg voor zware bewoners

•    Ligvlakbreedte: 
100 cm

•    Wielen 
125 mm wielen met een breedte  
van 32 mm 
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Comfort

Venta – Standard
•    Hoogteverstelling: 

25 – 80 cm

•   Laag bed

•    Ergonomische werkhoogte: 
werkverlichting van de verzorger door 
rugvriendelijk werken op heuphoogte

•    Zwenkbare zijhekken  
met een beschermhoogte van 42 cm 
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Venta – Variant movo
•    Hoogteverstelling: 

28 – 83 cm

•    Laag bed

•    Wielen 
100 mm dubbele wielen voor  
 uitstekende manoeuvreerbaarheid 
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Mobiliteit
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Venta – Standard
Het huiselijke lage bed

Verpleeghuizen moeten hun bewoners beschermen 
tegen verwondingen door vallen zonder daarbij 
onnodig hun mobiliteit te beperken. Omdat vrijheids-
beperkende maatregelen (M&M) de kwaliteit van leven 
van zorgbehoevenden aanzienlijk verminderen, de 
mentale en fysieke gezondheid schaden en juridisch 
gekoppeld zijn aan hoge barrières.

Onze Venta helpt om M&M te vermijden. Als laag bed 
dicht bij de grond vermindert het risico op letsel door 
vallen. Als de bewoner wil opstaan, kan hij automa-
tisch de ergonomische hoogte van ongeveer 38 cm 
aanpassen met behulp van de handschakelaar en de 
3-stop-functie. Het innovatieve zijhek biedt een stan-
daardconforme bescherming en laat tegelijkertijd de 
onderste helft van het bed vrij voor ongehinderd in- en 
uitstappen.

•    grote hoogteverstelling ca. 25 – 80 cm voor 
 rugvriendelijke verzorging

•    zijhek met één hand bedienbaar
•    moderne handschakelaar voor intuïtieve bediening  

naar keuze
•    grote keuze gezellige hoofdborden en dessins
•   stoffen softcovers voor elke smaak

Buitenafmetingen/hoogteverstelbereik:

De Venta ontlast het verplegend personeel,  
bevordert de mobiliteit van de bewoners  

en overtuigt met een huiselijke uitstraling.  
Ontwerpelementen zoals de optionele softcover 

creëren een huiselijke privésfeer.

Laag bed

260 kg

Verlaagd bed lage 
voetpositie

LCD

Eenvoudige 
bediening

Bedverlenging Grote hoogte-
verstelling

25 tot
80 cm
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Verlaagd bed lage 
voetpositie

LCD

Eenvoudige 
bediening

Bedverlenging Grote hoogte-
verstelling

28 tot
83 cm

Verplaatsbaarheid Verlaagd bed lage 
voetpositie

LCD

Eenvoudige 
bediening

Bedverlenging Grote hoogte-
verstelling

37 tot
81 cm

Zwaar bed

Venta – Variant movo
Bijzonder goed verrijdbaar voor een levendige dag

Venta – Variant forto
Comfort voor zware bewoners

Laag bed Bed voor  
zware cliënten

De variante movo van de Venta kenmerkt zich door bijzonder 
goede rijeigenschappen. Als gevolg hiervan kunnen bedlegerige 
bewoners gemakkelijker deelnemen aan het dagelijks leven in 
gemeenschappelijke ruimtes of op het terras en krijgen ze nieuwe 
levensvreugde. De verzorger wordt ontlast doordat het bed een-
voudiger te manoeuvreren is in kamers met meerdere bedden of 
in smalle gangen waardoor het risico op schade door botsingen 
afneemt.

•    100 mm dubbele zwenkwielen met zeer goede  
rijeigenschappen.

•   standaard centrale wielvergrendeling
•   grote hoogteverstelling ca. 28 – 83 cm

Het aantal mensen met overgewicht is in de afgelopen 40 jaar in 
veel ontwikkelde landen verdubbeld. Obesitas treft ook steeds 
meer mensen. Deze ontwikkeling zal merkbaar zijn in de verple-
ging. De variant forto van de Venta scoort punten als een heavy 
duty-bed met ruimte, comfort en veiligheid. Met deze modelvari-
ant is uw huis goed voorbereid op vele uitdagingen.

•   hoge veilige werklast tot 260 kg
•   ligvlakbreedte van 100 cm standaard
•   belastbare 125 mm-wielen
•     hoogteverstelling van 37 tot 81 cm voor comfortabel uitstappen  

en ergonomische verzorging
•   comfortabele zitpositie

Buitenafmetingen/hoogteverstelbereik: Buitenafmetingen/hoogteverstelbereik:
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Zijhek
Bescherming en mobiliteit in elke situatie

Het innovatieve zijhek is een van de grootste voordelen van de 
Venta. De stevige en toch fijne constructie beslaat 50% van de 
lengte van het ligvlak en biedt bescherming volgens de vereisten 
van norm 60601-2-52 , zonder te voorkomen dat het bed via het 
voeteneinde kan worden verlaten. Zo wordt het gebruik van M&M 
voorkomen en wordt de filosofie van de Werdenfelser-manier 
bevordert om de mobiliteit van de bewoners te behouden.

•    vrij zicht tussen de spijlen door
•    elegante, discrete vorm
•    de handgreep kan omlaag worden gezet om  

een zitje aan de rand van het bed te creëren.

Een optionele opvulling  
sluit de opening tussen de 

leuning en het voeteneinde 
van het bed in de neer-

gelaten toestand.

Om het zijhek van de Venta te laten zakken, drukt u 
met één vinger de rode vergrendeling naar voren en 
draait u de bovenste rail voorzichtig naar het voeten-
einde. Dit kunt u met één hand doen. 

Met een optionele hendel 
onder het zijpaneel kan het 

verlaagde zijhek worden 
vergrendeld. Dit voorkomt 
het per ongeluk verstellen 
tijdens de verzorging of in 

hectische situaties. De 
vergrendelingshendels zijn 

aan beide zijden gemonteerd.

BESLIST BETER 

Eenvoudige bediening met één hand
De eenvoudige bediening van het Venta-zijhek met 
slechts één hand helpt de zorgverlener in hecti-
sche situaties. Om een van de elementen te laten 
zakken, hoeft u alleen maar de rode vergrende-
ling naar voren te schuiven en tegelijkertijd, met 
zachte druk, de bovenste spijl richting voeteneind 
te zwenken. Voor het verstellen van het zijhek is 
een korte draai voldoende, dan wordt het zijhek 
vanzelf rechtgetrokken en klikt het stevig vast. 
Als de verzorger aan het voeteneind van het bed 
staat, kunnen beide handen gebruikt worden om 
tegelijkertijd de rechter- en linkerelementen op te 
tillen om tijd te besparen. 

Bediening met 
één hand
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Als het risico op vallen groot is, bijvoorbeeld door 
dementie, dan kan uitgebreidere bescherming nodig 
zijn. In dit geval raden we de optionele telescopische 
versie van het Venta-zijhek aan. Het bedekt ook slechts 
50% van het ligoppervlak in de normale stand, maar 
indien nodig kunnen de spijlen zich bijna over de gehe-
le lengte van het bed uitstrekken en veilig aan het uit-
einde worden vergrendeld. Indien nodig kan de laatste 
kleine opening aan het voeteneinde worden afgesloten 
met een opvulstuk, dat als accessoire verkrijgbaar is.

Het telescopische zijhek ontlast het verplegend per-
soneel door een moeiteloze bediening met één hand. 
Bovendien overtuigt deze variant door zijn flexibiliteit. 
Als een bewoner verschillende beschermingsniveaus 
nodig heeft gedurende de dag of als het bed moet 
worden gebruikt voor verschillende mensen, dan is het 
telescopische zijhek aan alle behoeften aan te passen. 
Dit vereenvoudigt de logistieke processen in de instel-
ling en bespaart tijd en kosten.

Telescopische zijhekken
Flexibele bescherming voor elke eis

Het telescopische zijhek past zich flexibel aan veranderen-
de veiligheidsbehoeften van de bewoners aan.

Als het telescopische verlengstuk niet  
is uitgeschoven, dan maakt het zij- 

hek vrij in en uit bed stappen mogelijk.

BESLIST BETER 

Aanvullingsstuk voor
volledige bescherming
Het telescopische Venta-zijhek bedekt bijna 
de hele lange zijde van het bed. Alleen aan het 
voeteneind is een klein stukje open. Als dit ook 
gesloten moet worden voor een volledige be-
scherming, is er optioneel een aanvullingsstuk 
verkrijgbaar als accessoire. Het vulstuk blijft al-
tijd stevig op zijn plaats zitten en de handgreep 
biedt extra steun als de bewoner bijvoorbeeld 
naast het bed staat. Door de fijne constructie 
laat de hele zijhek een vrij uitzicht toe op de 
kamer of uit het raam.
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BESLIST BETER 

Eenvoudige reiniging

Als mensen die zorg nodig hebben een groot 
deel van hun dag in bed doorbrengen en ook 
hun maaltijden daar eten, kunnen de softco-
vers vies worden. De hoogwaardige stof van 
onze softcovers is hierop voorbereid. Vloeibare 
en viskeuze stoffen trekken niet in de stof. Ze 
kunnen snel en grondig worden verwijderd 
met een borstel, water en schoonmaakmiddel. 
Ze kunnen niet in de wasmachine gewassen 
worden.

Kleur wekt energie en positieve emoties op. Bij oudere en demente 
patiënten kan het de cognitieve vaardigheden en het oriënta-
tievermogen ondersteunen. Met optionele softcovers voor de 
hoofdborden en zijpanelen verandert de Venta in een comfortabel 
designbed dat past in elk interieurontwerp en de bewoner een 
gevoel van veiligheid en herkenning geeft in de kamer.

•    2 vormen naar keuze: kussenontwerp met puntige hoeken,  
biesontwerp met ronde hoeken

•    hoogwaardige stof met aantrekkelijke kleuren en patronen
•    softcover voor hoofdborden en zijpanelen afzonderlijk  

verkrijgbaar en vrij combineerbaar
•    moeiteloze bevestiging en verwijdering
•    ideaal voor het doorvoeren van kleurconcepten in kamers  

of afdelingen

Softcover
Meer kleur en elegantie

Softcovers voor de hoofdborden zijn verkrijgbaar als  
kussenontwerp (links) of biesontwerp (rechts).

De softcovers 
kunnen snel 
over de hoofd-
borden worden 
getrokken en 
weer worden 
verwijderd.

De combinatie van blauwe softcovers en het krijtwitte  
dessin creëert een frisse, positieve sfeer.

Er zijn zowel neutrale als felle kleuren 
verkrijgbaar.

De meeste 
vlekken kunnen 
met een borstel 

verwijderd 
worden.
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Alero Camo Lito / Lito reha

Nobla Nobla rehaTeno

PodegoPino

Voet- en haarverzorging in bed wordt veel eenvoudiger als de 
verzorger direct aan het voeten- of hoofdeinde kan werken. Ook 
bij een medisch noodgeval is de toegang tot de bewoner van alle 
kanten handig. Daarom zijn er optionele verwijderbare hoofdbor-
den verkrijgbaar voor de Venta. Ze kunnen zonder gereedschap 
omhoog worden getrokken en weer snel op de bevestigingen 
worden geschoven.

Het lage voetenbord Nobla reha biedt een duidelijk zicht op de 
kamer of uit het raam.

Met aantrekkelijke dessins kunnen de hoofdborden worden  
aangepast aan de persoonlijke smaak. 

Indien nodig, kunnen de hoofd- en voetenborden met weinig 
moeite omhoog worden getrokken en verwijderd.

De huiselijkheid en het individuele ontwerp van de Venta worden ook weer-
spiegeld in talrijke selecteerbare hoofdbordvormen en houtdessins. Van recht 
tot speelse rondingen, elke stijl is verkrijgbaar. Hoofdborden met handgrepen 
vergemakkelijken ook het manoeuvreren van het bed en zorgen voor een 
veilige houvast voor de bewoner. Het assortiment dessins varieert van witte 
kleikalk tot weelderig donkerbruine Bella Noce-chocolade. 

Hoofdborden en dessins
Gezelligheid voor elke inrichtingsstijl

Verwijderbaar 

hoofdbord

Net zo gemakkelijk kunnen de geleiders van de hoofdborden  
op de bevestigingen worden geschoven.

Meer informatie 
in onze brochure 
“Hoofdborden en  
dessins”
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Naast de individuele houten ombouw en de softcovers, draagt ook het on-
derstel bij aan de huiselijkheid van de Venta. De uiteinden van de langsliggers 
zijn standaard bekleed met 4 individuele kunststof afdekkingen. De zilver-
grijze kleur past precies bij de kleur van het frame. De afdekkingen verbergen 
enkele mechanische kenmerken voor een meer harmonieuze lijn van het bed. 
Tegelijkertijd kan het gladde oppervlak hierdoor nog eenvoudiger en grondi-
ger worden gereinigd . Indien nodig kunnen de kunststofelementen zonder 
gereedschap worden verwijderd.

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. Als u alleen 
het hoofd- of het voeteneinde wilt bedekken, kunt u ook een enkel element 
kopen. De decoratieve afdekking verbergt de technische aspecten van het ver-
pleegbed en geeft het een zeer persoonlijke uitstraling. Ook is het gemakkelijk 
schoon te maken en af te nemen.

Onderstel
met harmonieuze lijnen

Standaard omhullen 4 kunststof afdekkingen de 
uiteinden van de langsliggers.

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

BESLIST BETER 

Aantrekkelijke kleuren  
om uit te kiezen

Lindberg Eik

Eikenstijl kaneel

Havana-kers

Naturel beuken

Krijt

Zilvergrijs

Gemakkelijk te bereiken op elk moment: het  
rempedaal van de Venta in de standaarduitvoering 
met paarsgewijze wielvergrendeling.

Als optie is de Venta ook leverbaar met een  
praktische centrale rolblokkering.

De goede rij- en manoeuvreereigenschappen van de Venta worden verbeterd 
door de moeiteloos bedienbare remmen. De verpleger kan zonder problemen 
met zijn voet remmen, ook als het ligvlak in de laagste stand staat. Bukken en 
lang zoeken in hectische situaties behoren tot het verleden.

De Venta heeft standaard een gepatenteerde wielvergrendeling. Optioneel 
is een nog comfortabeler centrale wielvergrendeling verkrijgbaar. Voor de 
modelversies movo en forto is dit laatste al standaard inbegrepen. Vooral de 
bijzonder mobiele variant Venta movo is dus onmiddellijk klaar om op elk 
moment te starten en kan veilig worden geremd op de doelpositie met slechts 
één voetbeweging.

Remmen –
gemakkelijk en veilig

Ook bij de modelvariant forto 
kunnen alle vier de wielen  
met slechts één voetbeweging 
worden geremd of ontgrendeld.

Bij de modelvariant movo  
is de centrale wielvergrendeling 
standaard inbegrepen.

Een optimaal ligvlak ondersteunt het effect van de matras en draagt bij aan 
de goede hygiënische eigenschappen van het verpleegbed. Het standaard hy-
giënische ligvlak van de Venta maakt een bijzonder eenvoudige en grondige 
verwerking mogelijk. Diepe ventilatiesleuven in het polypropyleen bevorderen 
een gezond microklimaat in het bed en een goede nachtrust. Alle soorten spe-
ciale matrassen kunnen meestal zonder onder matrassen worden geplaatst, 
zodat de beschermhoogte van het zijhek voldoende is.

Voor een bijzonder goede nachtrust en een ideale aanpassing aan de li-
chaamsvorm is het selecteerbare comfortmatras zeer geschikt. Het bestaat uit 
30 flexibele draagvlakelementen met 80 zwaaiveren en verschillende hardhe-
den. Het comfortabele ligvlak versterkt de drukverlichtende functies van het 
matras. Het is iets hoger dan bij traditionele modellen, dus u moet controleren 
of de hoogte van het zijhek in combinatie met uw matras voldoende is.

Ligvlakken
De basis voor een goede nachtrust

De ventilatiesleuven  
in het ligvlak dragen  
bij aan een gezond  
microklimaat in het  
bed.

Het comfort ligvlak

Bijzonder  
eenvoudig te 
reinigen
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Voldoende ruimte in het verpleegbed is een cruciale voorwaarde voor welzijn. 
Grote bewoners zullen daarom de geïntegreerde verlenging van het bedframe 
met 20 cm waarderen, die elke Venta standaard heeft. Verzorgers of technici 
kunnen deze verlenging losmaken van het zijhek. De resulterende opening 
tussen zijpaneel en voeteneinde heeft geen invloed op de standaardwerking 
van het bed. Uiteraard zijn er als accessoires telescopische zijpanelen beschik-
baar, die zorgen voor een doorlopend elegant uiterlijk.

Om het ligvlak uit te breiden zijn er twee mogelijkheden. De eenvoudigere ver-
sie is een matrasdeel dat met behulp van een beugel in het bedframe wordt 
geplaatst en stevig op zijn plaats blijft wanneer het ligvlak wordt versteld. Als 
de bewoner echter met de benen hoger moet liggen ten behoeve van de ge-
zondheid, dan wordt een onderbeenverlenging aanbevolen. Het kan eenvou-
dig en zonder gereedschap aan het ligvlak worden bevestigd. Een bijpassend 
matrasdeel kan aan het voeteinde worden geplaatst of, om drukplekken op 
de hielen te voorkomen, aan het hoofdeinde. Het gebruik van een 220 cm lang 
matras is ook mogelijk.

De optionele telescopische zijpanelen 
kunnen bij gebruik van de bedverlen-
ging ook worden uitgetrokken. Daarna kunt u de verlenging  

moeiteloos uittrekken.
Om de verlenging van het bedframe te activeren,  
maakt de verpleger eerst de borgpen los.

BESLIST BETER 

De  
bedverlenging
•    Elke Venta-variant is uitgerust 

met een verlenging van het bed-
frame van 20 cm.

•    De verlenging kan zonder ge-
reedschap worden verwijderd 
en standaard zonder verdere 
wijzigingen worden gebruikt.

•    Optionele telescopische zijpane-
len sluiten de optische opening 
aan het voeteneinde.

•    Het ligvlak kan worden verlengd 
met een matrasdeel dat aan  
het voeteneind wordt geplaatst 
en niet beweegt tijdens verstel-
lingen.

•    Als alternatief is een onderbeen-
verlenging verkrijgbaar, die mee-
beweegt en zo de orthopedische 
positie mogelijk maakt. 

Bedverlenging
Ruimte en comfort voor lange bewoners

De optionele innovatieve on-
derbeenverlenging beweegt 
mee met de verstelling van 
de onderbeensteun. Zo wor-
den, naast het bedframe ook 
de beweegbare ligvlakele-
menten effectief verlengd.

Het bedframe is standaard 20 cm 
uittrekbaar. Het liggedeelte kan 

optioneel met een matrasdeel (boven) of 
een verlengstuk voor de onderbeensteun 

(onder) worden verlengd.
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Afhankelijk van het tijdstip en de activiteit moet een modern ver-
pleegbed zeer verschillende hoogtestanden kunnen aannemen . 
's Nachts beschermt de laagste stand tegen uit bed vallen, om op 
te staan of te gaan liggen is een gemiddelde hoogte optimaal en 
de verzorger spaart zijn rug als het ligoppervlak omhoog wordt 
gebracht tot heuphoogte. Met het grote hoogteaanpassingsbereik 
van de Venta van ca. 25 - 80 cm kan elke gewenste hoogte traploos 
met de handschakelaar worden ingesteld. Voor extra comfort 
zorgt de 3-stop-functie: Het bed stop niet alleen automatisch in de 
hoogste en laagste stand staan, maar maakt ook bij ca. 38 cm een 
tussenstop.

•    Moeiteloos instellen van de ergonomisch voordeligste  
stand voor in en uit bed stappen

•   Eenvoudigere mobilisatie van bewoners
•    De hoogte van de tussenstop kan individueel worden  

aangepast voor zeer kleine of zeer grote bewoners

3-stop-functie
Ergonomisch werken en  
mobiliseren

De automatische tussenstop op ongeveer 38 cm is ideaal voor 
eenvoudig in en uit bed stappen. Het zijhek laat voldoende 
ruimte vrij en dient als ondersteuning voor mobilisatie.

De maximale hoogte van 80 cm maakt het zelfs grote  
verpleegkundigen mogelijk om rugvriendelijk te werken 
in een rechte houding.

Op de laagste stand is de bewoner beschermd tegen  
letsel door uit bed vallen zonder dat er vrijheidsbeper-
kende maatregelen nodig zijn.
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Innovatief 
bedieningsconcept
Handschakelaar voor individuele  
vereisten

De bediening van de Venta gebeurt met een individueel selecteer-
bare handset. De comfortabele variant is de optionele LCD-hand-
schakelaar met slechts 3 knoppen, EasyCare en een verlicht 
display. De schakelaar heeft 3 niveaus voor bewoners, verpleeg-
kundigen en technisch personeel die met behulp van een ontgren-
delingsmagneet eenvoudig op het bed gewisseld kunnen worden.

De standaardhandschakelaar toont alle instelmogelijkheden van 
het bed aan de hand van eenvoudige pictogrammen. De rijen toet-
sen kunnen selectief worden vergrendeld. Voor de snelle instelling 
van de Trendelenburg-positie staat een aparte Trendelenburg- 
handschakelaar ter beschikking zodat de bewoners deze functie 
niet met de voetpositie kunnen verwarren.

De standaardhandschakelaar geeft 
de aanpassingsfuncties weer met behulp 
van intuïtieve pictogrammen.

Trendelenburg-handschakelaar

Met de LCD-handset 
kunnen alle gebruikers 
van het bed optimaal 
werken met slechts 3 
knoppen en een dis-
play met achtergrond-
verlichting.

BESLIST BETER 

EasyCare ontlast  
verzorgend personeel

•    De LCD-handset bevat 3 bedieningsniveaus  
voor bewoners, verpleegkundigen en tech-
nici.

•... Verpleegkundigen kunnen bepaalde aanpas-
singsfuncties voor de bewoner blokkeren.

•... Met de functie EasyCare kunnen deze func-
ties op verpleegniveau worden gebruikt zon-
der de vergrendelingsstatus van de bewoner 
te wijzigen. Dit bespaart de zorgverlener 
veel tijd en biedt extra veiligheid. 
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e-help
Digitale assistentiesystemen

Digitale ondersteuningssystemen zijn een moderne oplossing om het gebruik 
van vrijheidsbeperkende maatregelen te verminderen, bewoners te be-
schermen en tegelijkertijd zorgverleners te ondersteunen, vooral tijdens de 
nachtdienst. Stiegelmeyer blijft deze systemen ontwikkelen onder de naam 
"e-help".

De nadruk ligt op het out-of-bed-systeem. Een belastingssensor in de rugleu-
ning registreert het als de bewoner opstaat. Het systeem kan optioneel een 
bedlampje of het leeslampje direct inschakelen voor een betere oriëntatie in 
het donker. Na een ingestelde tijdsinterval wordt de verpleegkundige geïnfor-
meerd via de bestaande oproepsysteem.

Het out-of-bed- 
systeem is zeer een-
voudig te bedienen 
met een handscha-
kelaar.

Als de bewoner opstaat, informeert het 
systeem het verplegend personeel met 
een lichtsignaal in de vloer of een geluids-
signaal in de dienstkamer.

BESLIST BETER 

Het out-of-bed-systeem
•   Oriëntatie door optioneel onderbedlicht
•     Aanzienlijk gereduceerd risico op vallen zonder fixaties
•     De verzorger wordt na een vaste tijdinterval tussen 15 seconden en 

15 minuten geïnformeerd, dus geen vals alarm direct na het opstaan
•     Snelle ondersteuning voor bewoners die een hoog risico lopen  

om te vallen

De bewoner verlaat zijn bed  
en er wordt een melding verstuurd

Zichtbaarheid  
in de 
verpleegkamer

Zichtbaarheid 
in de vloer

Er wordt een zichtbare en 
hoorbare melding gegeven  
in de ruimte van de 
verpleegkundigen

Hoge beveiliging, aanzienlijk lagere energiekosten en werking met weinig 
inspanning: het optionele 24 volt-systeem is een aantrekkelijke keuze voor  
de Venta.

Direct bij het stopcontact zorgt een transformator voor een beschermende 
laagspanning van 24 volt. Er bevindt zich geen 230 volt-onderdeel dichtbij de 
patiënt waardoor dit veiliger is.

Het elektriciteitsverbruik daalt tot 93%. Voor gebruik van het 24 volt-systeem 
met internationale stroomstekkers is een op de grond gemonteerde voeding 
beschikbaar.

Standaard is de Venta uitgerust met een betrouwbaar 230 volt-aandrijfsys-
teem. Met geschikte selecteerbare stroomstekkers is het dus internationaal 
klaar voor gebruik waar nodig. 

Zuinig en veilig
Moderne aandrijfsystemen

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 geval van nood

230 volt

24 volt

Bij het 24-volt-systeem zorgt een transformator 
voor een beschermende extra lage spanning.

Voor het 230 Volt-systeem zijn  
er 6 soorten voedingsconnectoren  
die aan verschillende internationale 
normen voldoen.

Stekker  
Type E

Stekker  
Type F

Stekker  
Type J

Stekker  
Type M

Stekker  
Type B

Stekker  
Type G

BESLIST BETER 

Overal geschikt

Het 230 Volt-aandrijfsysteem is verkrijgbaar met 
bijpassende stekkers voor veel internationale 
markten.
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De wandafstandhouder met plaat is ideaal voor lichte wanden.

De elegante leeslamp Stella biedt  
aangenaam licht.

Met originele accessoires van Stiegelmeyer kan de 
Venta nog beter worden aangepast aan individuele 
behoeften. Praktische details zoals wandstootrollen 
en wandafstandhouders beschermen het bed en 
de kamerinrichting tegen schade door botsen. Onze 
leeslampen bieden gezellig licht met weinig warm-
teontwikkeling. De tijdschrifthouder en het opklap-
bare schrijfblad kunnen aan het hoofdbord worden 
bevestigd en helpen bij het documenteren van de 
zorgverlening. Dit maakt van elke Venta een op maat 
gemaakt bed.

De oprichter maakt een 
comfortabele positionering in bed 
mogelijk.

De Sola-leeslamp geeft een 
aangenaam licht zonder  
sterke warmteontwikkeling.

Andere producten 
vindt u in onze  
accessoire brochure

Toebehoren
Zo wordt de Venta een droombed 

Optionele bekleding en hoezen aan de zijkanten van het bed 
beschermen de bewoner, maken het in en uit bed stappen gemak-
kelijker en geven een aangenaam idee van veiligheid door hun 
aangenaam zachte gevoel.

Het afdekken van het zijhek voorkomt dat rusteloze bewoners 
tegen de spijlen stoten of ertussen door grijpen. De schuimleren 
bekleding bedekt het zijhek volledig van binnen en buiten. Er zijn 
passende lengtes voor het hoofdeinde en het volledig uitgetrokken 
zijhek verkrijgbaar. De bevestigbare beschermkussens bedekken 
de binnenkant van het zijhek met 20 mm dik schuim. De bewoner 
geniet maximale bescherming. De bekleding kan veilig worden 
vastgemaakt met klittenband. Ze zijn beschikbaar voor het hoofd- 
en voeteneinde van het zijhek.

Om het voor de bewoner gemakkelijker te maken om in en uit bed 
te stappen, kunnen er opvulkussens in verschillende vormen op 
het vrije gedeelte van de bedzijde worden geplaatst. Ze vergroten 
het zitvlak van het bed. De hoge versie van het opvulkussen beschermt ook het  

zijpaneel.

De schuimleren bekleding bestaat uit hoogwaardig, 
desinfecteerbaar kunstleer en schuim.

Het beschermkussen kan eenvoudig van binnenuit op het 
zijhek worden geplaatst.

De opvulkussens vereenvoudigen het in en uit bed stappen.

BESLIST BETER 

De afstandshouder
•    Afstandshouders voor muren voorkomen 

botsing met de inrichting en stopcontacten 
tijdens het manoeuvreren van het bed

•   Veel verschillende modellen naar keuze
•   Buffer vangt botsingsenergie op
•   Optionele plaat verdeelt de druk nog gelijk-

matiger – ideaal voor lichte wanden
•  Passende afmetingen voor uw bed
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Modelvarianten Venta – Standard Venta – Variant movo Venta – Variant forto

Afmetingen en gewichten

Buitenmaat (afhankelijk van de  
 houten ombouw)

bij een ligvlakbreedte van 90 cm  
ca. 104 x 211 cm

bij een ligvlakbreedte van 90 cm  
ca. 104 x 211 cm

bij een ligvlakbreedte van 100 cm  
ca. 114 x 211 cm

Ligvlak (matrasmaat) 90 × 200 cm of 100 × 200 cm 90 × 200 cm of 100 × 200 cm 100 × 200 cm

Ligvlakopdeling 
(RL/zitgedeelte/OL/UL) ca. 85 / 15 / 40 / 60 cm ca. 85 / 15 / 40 / 60 cm ca. 85 / 15 / 40 / 60 cm

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

Veilige werklast 225 kg 225 kg 260 kg

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

Totaal gewicht ca. 153 kg ca. 153 kg ca. 151 kg

Aandrijvingen

Volledig gemotoriseerd ✓ ✓ ✓

Volledig gemotoriseerde 
 OpenBus-technologie ✓ ✓ ✓

24-volt aandrijfsysteem met  externe 
transformator O O O

Elektronische componenten

Handbediening  
(selectief blokkeerbaar) ✓ ✓ ✓  

LCD-handbediening O O O

Out-of-bed-systeem O O O

Handbediening voor kanteling aan 
hoofdeinde (Trendelenburg) O O O

Zijheksystemen

Kantelbaar zijhek ✓ ✓ ✓  

Kantelbaar zijhek incl.  
horizontale telescoop O O O

Kiervulling O O O

Vergrendeling in de onderste stand O O O

Hoogte zijhek 42 cm 42 cm 42 cm

Ligvlakken

Hygiënisch ligvlak ✓ ✓ ✓  

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

Ligvlakbreedte 100 cm O O ✓  

Ligvlak in vieren gedeeld ✓ ✓ ✓  

Ligvlak in lage voetpositie kantelbaar ✓ ✓ ✓  

Ligvlak in lage hoofdpositie kantelbaar O O O

Uitrustingen en opties
Modelvarianten Venta – Standard Venta – Variant movo Venta – Variant forto

Wielen

Wielen Ø 125 mm – – ✓

Dubbele wielen Ø 100 mm – ✓ –

Dubbele wielen Ø 50 mm ✓ – –

Centrale 4-wielenvastzetting O ✓ ✓

2 × 2-wielenvastzetting ✓ – –

Wandstootrollensysteem

Wandstootrollen in horizontale 
richting O O O

Wandstootrollen in horizontale en 
verticale richting O O O

Wandafstandhouders op  
het onderstel O O O

Overige

Softcover O O O

Onderrijbaarheid voor hefapparaat ✓ ✓ ✓

Bevestigingshulzen hoofdeinde ✓ ✓ ✓

Bevestigingshulzen voeteneinde O O O

Telescopische zijpanelen O O O

Dekendrager O O O

Geïntegreerde bedverlenging (20 cm) 
zonder gereedschap uittrekbaar ✓ ✓ ✓

Onderbeensteunverlenging O O O

✓ = Standaarduitrusting     
O = Optioneel verkrijgbaar     
– = Niet leverbaar

BESLIST BETER 

Venta-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

Comfort bedden

Projectmeubelen

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
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

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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