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Houtdessins verlenen elke kamer een huiselijke, vriendelijke sfeer. De vele kleuren hebben een warm,  
behaaglijk effect. Andere tinten, zoals het lichte magnolia of het witte krijtdessin, doen fris en krachtig aan.  
Kies of combineer de dessins die het beste bij uw interieur passen.

Dessins

Handgrepen

Kersen Havanna R 42006 VV

Wilde pereboom naturel R 41004 VV

Eikenhouten kaneel R 20100 VV

Beuken naturel R 24010 VV

Iep baron truffel R 37003 VV

Bella Noce Chocolade R 30019 VV

Magnolia U 11509 VV

Lindberg eiken R 20021 VV

Esdoorn R 27001 VV

Kersen Edel R 42002 VV

Beugelgreep, breed Beugelgreep, mat, vlak

Stanggreep, mat Stanggreep, chroom Schelpgreep

Beugelgreep, mat, hoekigBeugelgreep, mat, rond

Onze verschillende handgrepen passen bij elke stijl en voldoen indien nodig aan hoge veiligheidseisen - zoals bijv. de schelpbeugel, 
waaraan niets kan worden vastgemaakt.

BESLIST BETER 

Dessinverloop
•   Het dessinverloop van de meubel- 

fronten kan zowel horizontaal als verticaal zijn.
•   Het dessinverloop van ladefronten is standaard  

horizontaal.
•   Het dessin Iep baron truffel R 37003 VV is door het  

niet homogene verloop alleen in een verticale  
uitvoering mogelijk.

verticaal horizontaal

Dessinverloop 

naar keuze

Krijt U 11102 VV

Gebogen handgreep, mat Gebogen handgreep, chroom Beugelgreep, mat Beugelgreep, chroom
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Desgewenst slaan de kastdeuren en schuiven de laden precies zover open als de ruimte 
toelaat en de gebruiker nodig heeft voor een ongehinderde toegang.

Beslagen en openingshoeken

Het deurscharnier voor de maximale 
openingshoek van 270° biedt rolstoelge-
bruikers onbelemmerde bewegingsvrij-
heid vóór de kast.

Scharnieren 

met demping  

naar keuze
Met het Adrano-systeem kunt u meubels volgens het modulaire principe aanpassen aan uw wensen. Er zijn vele 
combinaties mogelijk als het gaat om het aantal en de plaatsing van deuren of laden. De volgende afbeeldingen tonen 
slechts een deel van ons aanbod.  Wij adviseren u graag over verdere mogelijkheden.

Typeschema Adrano-standaardprogramma

Kleding-/linnenkasten voor één persoon¹)  

Breedte: 50/100/150 cm, diepte: 60 cm, hoogte: 202 cm

Model 01 Model 02 Model 03 Model 04 Model 05 Model 06

Kleding-/linnenkasten voor twee personen 1)

Breedte: 100/150 cm, diepte: 60 cm, hoogte: 202 cm

Model 07 Model 08 Model 09 Model 11Model 10

Breedte: 150 cm, diepte: 60 cm, hoogte: 202 cm

Model 12 Model 13 Model 14

=
open 
vak met 
2 planken

Voorbeeld kleding-/linnen-
kast met inrichtingen 

Hoge kast 1)

Breedte: 50 cm, diepte: 52 cm, hoogte: 202 cm

Model 17 Model 18

Kleding-/linnenkasten optioneel met bovenkast 1)

Breedte: 100/150 cm, diepte: 60 cm, hoogte: 42 cm

Voorbeelden kleding-/
linnenkasten 
met bovenkasten 

Model 16Model 15

1) Optioneel met inrichting bij alle kleding-/linnenkasten en dressoirs mogelijk

Openingshoek

270 graden 270 graden

Openingshoek

155 graden 155 graden

Openingshoek

110 graden 110 graden

Openingshoek 0 graden

Parallel lopende deuren

Openingshoek

270 graden 270 graden

Openingshoek

155 graden 155 graden

Openingshoek

110 graden 110 graden

Openingshoek 0 graden

Parallel lopende deuren

Openingshoek

270 graden 270 graden

Openingshoek

155 graden 155 graden

Openingshoek

110 graden 110 graden

Openingshoek 0 graden

Parallel lopende deuren

Openingshoek

270 graden 270 graden

Openingshoek

155 graden 155 graden

Openingshoek

110 graden 110 graden

Openingshoek 0 graden

Parallel lopende deuren
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Openingshoek
De keuze van de kastscharnieren 
bepaalt de openingshoek van de 
deuren. Deurdempers zorgen ervoor 
dat de deuren zachtjes sluiten.

Inslaand meubelfront:  

De deuren en ladefronten bevinden 
zich tussen de meubelzijkanten. 
Optioneel zoals afgebeeld met 
decoratief paneel om de omlijsting 
van de fronten te benadrukken.

inslaand front
deur- of ladefront

zijrand kast
vanaf de voorzijde 
zichtbaar 

Opslaand meubelfront:

De deuren en ladefronten 
bevinden zich vóór de meubel-
zijkanten en planken.

zijrand kast
door het front afgedekt opslaand front

deur- of ladefront

Het knikscharnier voor een grote  
openingshoek van 155°.

Met de vastzetvergrendeling op het  
bovenkastbeslag blijft de klep net 
zolang openstaan totdat de werkzaam-
heden zijn voltooid. 

De volledig uittrekbare lade biedt  
optimale toegang en voorkomt dat 
voorwerpen achter de lade kunnen 
blijven steken.

Met het elektrische vouwdeurbeslag 
"Tip on" kan de deur met een lichte 
druk worden geopend.

Met de uittrekbare hoeklade wordt de 
opbergruimte van de hoekkast optimaal 
benut.  

BESLIST BETER  Soorten aanslagen bij meubelfronten
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Typeschema Adrano-standaardprogramma

Extra uitrusting

Breedte: 150 cm, diepte: 52 cm, hoogte: 90 cm of 109 cm naar 
keuze

Model 23 2)Model 22 4)

Dressoirs1) / 3)

Breedte: 100 cm, diepte: 52 cm, hoogte: 90 cm of 109 cm naar keuze

Model 21Model 19 Model 20 2)

Model 24 Model 25

Spiegel/garderobe 

Breedte: 50 cm, hoogte: 103 cm

Model 26 Variant 1 Variant 2 Variant 3

Breedte: 100 cm, diepte: 22 cm, hoogte: 150 cm

Model 28Model 27

Wandrek

Lengte: 100 cm, 
Diepte: 25 cm,
Hoogte: 35 cm

Lengte: 100 cm, 
Diepte: 25 cm,  
Hoogte: 34 cm 
met verlichting

Hoogte: 29 cm

Model 29

Decoratief paneel

gebogen

Extra 
inzetplanken 
in het linnenvak

Zijde met profiel (rond)  
en decoratief paneel

Kastzijde

Profiel

Deur

Schoenenmand Spiegel Deur voor vak met 

waardevolle spullen 

Deur voor vak met 

waardevolle spullen 

Schuiflade voor 

waardevolle spullen

Vak voor waardevolle spullen

met kledingstang

Ruimte naar de  
zijwand is open 5)

sluit volledig vak af 
(voor 1/3- en 
2/3-gedeelde kasten)

2)Optioneel met koelkast    3) Bij combinatie van dressoirs of kasten loopt de aansluitende bovenplaat van het dressoir gelijk aan de kastrand.
4) De kast van 109 cm hoog heeft vijf laden en die van 90 cm hoog vier laden.    5) voor 2-deurs, in het midden gedeeld en 3-deurskasten
Alle afmetingen zijn bij benadering en in centimeters. Wijzigingen als gevolg van verdere technische ontwikkelingen voorbehouden.

Decoratief paneel

gebogen
met verlichting

Behouder van waarden

Ons bedrijf werd opgericht in 1900 in Herford en is nog steeds 
een familiebedrijf. Respect en verantwoordelijkheid tegenover 
onze klanten, medewerkers en partners vormen de basis van ons 
dagelijks werk. Op basis van deze waarden en onze jarenlange 
ervaring bieden wij onze klanten over de hele wereld hoogwaar-
dige producten, oplossingen en diensten voor de eisen van zorg 
en gezondheid.

Vormgever van de toekomst

Om het hoofd te kunnen bieden aan de snelle veranderingen 
in de zorg- en gezondheidsbranche, ontwikkelen wij onze 
producten allemaal zelf. Innovaties en visies op de zorg voor de 
toekomst zijn het doel van ons werk. Wij staan altijd in contact 
met onze klanten om hen te ondersteunen bij hun dagelijkse 
taken. Het omzetten van de trends van morgen naar het heden, 
is voor ons een succesvolle traditie.

De Stiegelmeyer-groep is uw internationale partner 
voor ziekenhuizen en zorginstellingen en met het 
merk Burmeier ook voor de thuiszorg. Wij onder-
steunen onze klanten met praktische producten, 
oplossingen en diensten, die wij voortdurend verder 
ontwikkelen. 

•   Opgericht in 1900 en nog steeds in familiebezit 
•   Meer dan 1100 medewerkers wereldwijd 
•   Productie van alle kernproducten in onze eigen fabrieken 
•   Productontwikkeling en productie in Duitsland 
•    Service, training en procesoptimalisatie bij de klant  

op locatie
•    Internationale certificering en export naar meer  

dan 60 landen
•    Verkoopmaatschappijen in België, Finland, Frankrijk, 

Nederland, Polen en Zuid-Afrika 

Onze merken

Onze expertise

Ziekenhuis

Verpleeghuis

Thuiszorg

Comfortbedden

Projectmeubilair

Service

Behouder van waarden

Vormgever van de toekomst



stiegelmeyer.com

Nederland / Netherlands 
Stiegelmeyer BV

Peppelenbos 7
6662 WB Elst
Phone  +31 (0) 345 581 - 881
info@stiegelmeyer.nl
www.stiegelmeyer.nl

Polska / Poland 
Stiegelmeyer Sp. z o.o.

86-212 Stolno
Grubno 63
Phone  +48 56 6771 - 400
Fax +48 56 6771 - 410
info.stolno@stiegelmeyer.pl
www.stiegelmeyer.pl

France
Stiegelmeyer SAS

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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