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Met het nieuwe systeem Vario Safe geniet u van meer flexibiliteit, 
gezelligheid en lastenverlichting bij de dagelijkse zorg. Vario Safe 
is beschikbaar voor het verpleegbed Libra, evenals voor geselec-
teerde modellen uit de Elvido-serie.

Met Vario Safe heeft Stiegelmeyer de trend naar aanpasbare 
verpleegbedden geperfectioneerd: de elementen van het gedeelde 
zijhek, de hoofdborden en de zijpanelen kunnen zonder gereed-
schap worden bevestigd en verwijderd. Hiervoor worden een-
voudig te bedienen sluitingen gebruikt die veilig kunnen worden 

vastgezet en die door de gebruiker niet per ongeluk kunnen wor-
den versteld. Hoofdborden en panelen kunnen op verzoek worden 
geleverd met een mooie stoffen of kunstlederen bekleding.

Bedden met Vario Safe kunnen in slechts enkele stappen worden 
aangepast aan de veranderende behoeften van de bewoners. Het 
flexibele zijhek maakt standaardconforme bescherming mogelijk 
zonder hierbij de mobiliteit van de bewoner te beperken. Op ver-
zoek kunnen verpleeghuizen hun bedden in een beperkte basisuit-
voering bestellen en later uitbreiden met extra onderdelen.

Het beste systeem voor
aanpasbare verpleegbedden 
met veiligheid conform de normen

Hoofdborden indien gewenst in een paar seconden te verwisse-
len
 
•   huiselijke designvarianten, met of zonder handgrepen
•   mooie houtdessins, stof en kunstleer naar keuze
•   kleurig ontwerp, hoofdborden en zijpanelen kunnen  

verschillend zijn 

Modulair opgebouwd en 
bedienbaar zonder gereedschap

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

gecombineerd of afzonderlijk worden gebruikt
•   slechts 110 cm aan het hoofdeinde voor zijhekbescherming volgens  

de normen
•   slechts 90 cm aan het hoofdeinde voor een gevoel van veiligheid en 

oriëntatie en veel ruimte bij het uit en in bed stappen

Voeteneinden vervangen of verwijderen
 
•   zonder hoofdbord betere toegang tot de bewoner,  

bijv. voor voetverzorging
•   er zijn ook hoge voeteneinden voor een gevoel van  

veiligheid of lage voeteneinden voor een duidelijk  
zicht verkrijgbaar

•   mooie houtdessins, stof en kunstleer naar keuze

Zijhekken vrij combineerbaar:
110 / 90 of 90 /110

Lengte 110

Lengte 90
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“ Goedkoop in gebruik door modulaire 
uitbreidbaarheid” “ Gezelligheid op bestelling”

“ Bij bedden met Vario Safe kunnen afzonderlijke modules kunnen naar believen 
worden aangevuld, vervangen of opgeslagen. Zo heb ik altijd het bed dat ik 
 nodig heb.”     Arno B., manager verzorgtehuis

“ Dankzij Vario Safe past mijn verpleegbed bij de inrichting en ziet  
het er gezellig uit. Ook als mijn smaak verandert.” 
Erika W., zorgbehoevende

De eisen aan een verpleegbed in een instelling kunnen snel veran-
deren. Als er van bewoner wordt gewisseld of als de gezondheids-
toestand verandert, dan zijn er individuele oplossingen vereist 
voor het zijhek. Met Vario Safe kan de instelling inspelen op elke 
behoefte.

Steeds meer verpleeghuizen volgen consequent de Werdenfel-
ser-manier en proberen geen gebruik te maken van zijhekken. 

Onze Vario Safe-bedden maken dit eenvoudig dankzij de optione-
le, gezellige panelen. Als er in afzonderlijke gevallen nog zijhekken 
nodig zijn, dan kunnen deze snel uit het magazijn worden gehaald 
en worden gemonteerd. Dit biedt het verpleeghuis meer voordeli-
ge opties bij het toewijzen van bedden.  

Het verpleegbed is voor de bewoners een belangrijke plek om te 
ontspannen en lekker te lezen of tv te kijken. Zoals geen ander 
meubelstuk biedt het een huiselijk gevoel. Daarom is het be-
langrijk dat het bed er huiselijk uitziet en past bij de persoonlijke 
voorkeuren.

Onze Vario Safe-bedden bieden vele ontwerpopties met hun 
aantrekkelijke vormen, dessins en mooie stoffen en kunstleder. De 
moderne technologie is grotendeels verborgen. Tegelijkertijd kan 
het uiterlijk van het bed fundamenteel worden gewijzigd door indi-
viduele elementen te vervangen. Hierdoor kan het bed eenvoudig 
worden aangepast aan de smaak van de gebruiker of de kleuren 
van het interieur.

Lengte 110 Lengte 110
(Zijhek hoofdeinde normconform)

Lengte 90
Lengte 90 Lengte 110

“ Precies zo veel veiligheid  
als nodig is”

“ Veel mensen die zorg nodig hebben, hebben slechts tijdelijk een zijhek 
nodig. Ik kan bedden met Vario Safe snel aanpassen aan de individuele 
veiligheidsbehoeften.“     Stefan S., geriatrische verpleger

Hoe vrijer een persoon zich kan bewegen, des te groter zijn of haar welzijn. De gedeelde 
zijhekken in combinatie met het Vario Safe-systeem biedt hier ideale opties. Ongeacht 
of de bewoner volledige bescherming, onbelemmerde mobiliteit of een oriëntatiehulp 
nodig heeft; de zijhekelementen van verschillende lengte kunnen snel worden verwijderd, 
verwisseld of in twee fasen omhoog worden getrokken.

Na verwijdering kunnen alle elementen grondig worden gereinigd, evenals het frame van 
het bed. Dit draagt bij aan de hygiëne van de inrichting.

Vario Safe – eenvoudig te monteren 
en demonteren zonder gereedschap

Alle Vario Safe-elementen 
worden in het bedframe 
geplaatst en bevestigd 
met gebruiksvriendelijke 
sluitingen.

Duw de sluiting gewoon 
omhoog.

De sluiting klikt stevig  
vast – het element is  
bevestigd.

Om de bevestiging weer los 
te maken, trekt u de oranje 
sluiting naar voren en drukt 
u de sluiting naar beneden. 

De elementen van het zijhek kunnen eenvoudig worden verwijderd.
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Gedeeld zijhek
Individuele veiligheid in elke functie

Het Vario Safe-systeem is verkrijgbaar voor het verpleegbed Libra en voor de 
Elvido met gedeeld zijhek. Dit maakt zeer precieze instellingen mogelijk, die 
precies zijn gebaseerd op de veranderende behoeften van de bewoner.

De afzonderlijke elementen van het gedeelde zijhek kunnen in 2 standen naar 
boven worden uitgetrokken. De eerste stand biedt de bewoner steun en oriën-
tatie, op de tweede stand een veilige bescherming. Zelfs een diagonale positie 
zorgt voor een goed gevoel van veiligheid. Als de patiënt uit bed wil kunnen 
stappen wordt aan de positie aan het hoofdeinde geadviseerd. De elementen 
aan het voeteneinde kunnen in dit geval ook worden verwijderd en worden 
vervangen door mooie panelen. De rechte vormgeving van hout en metaal van 
het zijhek zorgt voor uitstekende hygiëne-eigenschappen.

Het gedeelde zijhek kan omhoog worden getrokken met een eenvoudige 
handgreep en klikt stevig vast. Om de elementen weer te laten zakken, drukt u 
op de ontgrendelknoppen onder de balken. 

BESLIST BETER 

Veiligheid volgens de normen
•    Met een ligvlaklengte van 200 cm bestaat het 

gedeelde zijhek aan beide kanten uit een 
element van 110 cm en 90 cm lang.

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

•   Als het element van 110 cm aan het hoofdein-
de wordt bevestigd, bedekt het meer dan 
50% van het ligvlak en is daarom ook een 
veilig zijhek.

•   Het element van 90 cm biedt alleen 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.

Lengte 110 Lengte 110
Lengte 90 Lengte 110

Zijhekken vrij combineerbaar:
 110 / 90  of 90 /110 

Als er bij verplaatsen van het bed een 
voorwerp in de weg staat, maakt het 
gedeelde zijhek flexibel plaats.

Om het zijhek neer te laten, kunt u 
eenvoudig op de knop drukken.

De elementen van verschillende lengte kunnen  
op elk moment worden verwisseld.

Het element van 110 cm zorgt ook voor  
veiligheid volgens de normen aan het  
hoofdeinde.

Bij een groot risico op vallen garandeert het 
volledig uittrekken maximale bescherming.

De diagonale verstelling versterkt het gevoel 
van veiligheid en oriëntatie.

Als de bedverlenging wordt gebruikt, kunnen  
twee elementen van 110 cm worden bevestigd.

Het element van 90 cm biedt houvast. Alle 
elementen kunnen in twee standen worden 
uitgetrokken.
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Alero Camo

Prinzino

Pino

PodegoTeno

Lito | Lito reha Nobla mala | Nobla reha | Nobla

Solvo

Kleur en schoonheid bevorderen het welzijn - dit geldt met name voor de woninginrichting.  
Onze bedden met het Vario Safe-systeem bieden u vele ontwerpopties voor elke smaak.

De hoofd- en voetenborden zijn verkrijgbaar met mooie houtdessins of bekleed met hoogwaar-
dige stoffen of kunstleder. Hout en stof kunnen ook naar wens worden gecombineerd. Op verzoek 
wordt zo elk verpleegbed een individueel designstuk en kan het snel worden aangepast door 
afzonderlijke elementen te vervangen, bijvoorbeeld als een nieuwe bewoner liever een andere 
look wil. 

De deels felgekleurde stoffen helpen de verpleeghuizen ook om kleur
concepten door te voeren voor demente of cognitief beperkte bewoners.

Naast de kleur kan de vorm ook individueel worden gekozen. Er zijn ver-
schillende elegante hoofd- en voeteneinden passend bij elke stijl, van speelse 
rondingen tot rechtlijnige eenvoud. Voetenborden met handgrepen maken 
het gemakkelijker om het bed te verplaatsen, zeer lage voetenborden zoals 
van ons model Nobla reha zorgen voor een duidelijk zicht in de kamer of  
uit het raam.

De snel verwijderbare hoofdborden vereenvoudigen het werk doordat  
bewoner beter te bereiken is, bijvoorbeeld bij het verzorgen van de voeten  
of het haar.

Huiselijke elegantie  
voor meer levensvreugde

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

Dessins met Vario Safe

Informatie over andere stoffen en kunstleer is op aanvraag beschikbaar.

Hoofdborden met Vario Safe

De hoofd en 
voeteneindserie 
Nobla is ver
krijgbaar in twee 
gecappitoneerde 
bekledingsopties

Voor een huiselijke 
bekleding zijn op 
aanvraag twee 
gecappitoneerde 
patronenbeschik
baar 

Cappitonage tegel Cappitonage ruit 
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Het beste systeem 
voor aanpasbare bedden 
met veiligheid volgens de normen 

BESLIST BETER 

Vario Safe –  
Flexibiliteit bij  
de dagelijkse  
verzorging

Hoofd en voeteneinden

Combinatiemogelijkheden van een 
breed scala aan aantrekkelijke vor-
men, houtdessins en stoffen – bin-
nen een paar seconden te plaatsen

Iedereen heeft het over aanpasbare 
verpleegbedden  – met ons Vario 
Safe-systeem krijgt u de beste en 
meest geavanceerde oplossing. Dit 
zijn de voordelen op een rij:

Panelen

In plaats van de afzonderlijke zij-
hekelementen kunnen er huiselijke 
panelen van hout of stof worden 
gemonteerd.

Zijhekken

Het gedeelde zijhek maakt veilig-
heid volgens de normen mogelijk 
zonder hierbij de mobiliteit van de 
bewoner te beperken.
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Vind uw plaatselijke partner op onze website: 
Find your local partner at our website: 
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