
Vårdsängar  
för den digitala framtiden

Dali-serien

TRYGGT I DITT EGET HEM

Internationell utgåva



32

Dali wash Dali low-entry Dali low-econDali

Dali – sängserien 
för framtidens omvårdnad

Dali-sängar från Burmeier ger patienter och vård-

personal mycket komfort och man kan vara kvar i 

den välbekanta hemmiljön och känna sig helt säker. 

Fackhandeln drar nytta av den snabba installationen 

och den optimala hygienen tack vare en validerad 

maskinbearbetning och ett digitalt nätverk.

Namnet Dali står för pålitliga sängar – idag och i 

framtiden. 

Hemvård är grunden för vård i vårt samhälle. Det är därför som 

den tekniska utvecklingen av vårdhjälpmedel spelar en avgörande 

roll. De blir allt lättare att använda och ihopkopplingen via nätverk 

av digitala assistanssystem kan mildra den stress som orsakas  

av bristen på vårdpersonal och den sociala isoleringen hos  

många äldre.

Vår sängserie Dali har format hemvården i Tyskland och Europa i 

flera år. Nu sätter vi in kursen mot framtiden. Med digital kontroll 

och nätverkande via appar och det praktiska monteringssystemet 

Easy Click avlastar våra Dali-modeller anställda i sjukvårdsbutiker 

liksom vårdarna i hemsjukvården och på olika vårdinrättningar.
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Innehåll

Förstasida: Dali med mjuk tygklädsel  
(tillbehör till extra kostnad)

•    Höjdjustering: 
40 – 80 cm

•    Maskintvättbar för perfekt hygien: 
- KTL-beläggning skyddar mot korrosion 
- Skydd och avlastning för personalen i sjukvårdsbutiker 
   och inom hemvården 
-  Minskar processkostnader genom automatisering och 

snabb återanvändning 
 

Sida 6

•    Höjdjustering: 
23 – 63 cm

•    Låg säng som fallprofylax: 
- Låg sänghöjd på endast 23 cm skyddar mot fallskador  
 utan frihetsberövande åtgärder 
- Sidoskydd med Easy Click 
-  Digital nätverksuppkoppling via appen till sängen 

 
 

Sida 8

•    Höjdjustering: 
32 – 72 cm

•    Stabil låg säng: 
- Skyddar mot fallskador och gör det möjligt för  
 vårdpersonalen att arbeta ergonomiskt i höfthöjd 
- Pålitligt 230-volts-drivsystem 
-  Utmärkt pris/prestanda-förhållande 

 
 

Sida 10

•    Höjdjustering: 
40 – 80 cm

•    Ekonomisk, bekväm och säker: 
- Installation av sidoskydd på bara några sekunder  
 med Easy Click 
- Trådlös handkontroll 
-  Digital nätverksuppkoppling via appen till sängen 

 
 

Sida 4
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Dali 
Det är tack vare sin banbrytande teknik och hållbarhet som Dali 
blivit Tysklands bästsäljande vårdsäng. Det är en robust säng till-
verkad av material av hög kvalitet och som kräver lite underhåll. 

Den fyrdelade liggytan manövreras enkelt med en trådlös hand-
kontroll, som ansluts till sängen med Bluetooth. Tack vare det 
låga fotläget går det att som standard ställa in en hälsofrämjande 
sittställning när man exempelvis ska äta eller titta på tv. Om vår-
daren vill spärra vissa lägen för patienten går det att göra det med 
handkontrollen eller ännu bekvämare med gratisappen Dali-Lock 
i telefonen.

Sidoskyddet löper längs hela sidan och snäpps enkelt på plats i 
de förmonterade fästena med Easy-Click-systemet. Det gör det 
betydligt enklare att montera sängen.

Den bekväma sittställningen underlättar andning 
och minskar aspirationsrisken vid måltider.

Alla motorer kan tas bort utan verktyg. Det avtag-
bara, inbyggda motorskyddet förhindrar skador.

Bromsarna kan också användas  
bekvämt med tofflor.

Sidoskyddets brädor kan utan verktyg monteras och  
tas bort med Easy Click.

Med den trådlösa handkontrollen kan 
patienter och vårdpersonal enkelt ma-
növrera sängen.

Snabb och digital

Starka fördelar
•    Hög arbetsbelastning på 185 kg
•    Bromspedal med behaglig haptik, kan också 

användas i tofflor och strumpor
•    Trådlös handkontroll med mycket lång 

driftscykel och litet servicebehov för alla som 
använder sängen

•    Snabb och enkel montering tack vare syste-
met Easy Click

•    Underbensstödet är som tillval justerbart på 
alla Dali-modeller – den konstruktion (rasto-
mat) som krävs för det finns som tillbehör till 
extra kostnad

Yttermått/höjdinställningsområde:

Produktegenskaper:

24-
volts-
system

Lågt fotläge Körbarhet Strategi med
lika delar

Lågt
servicebehov
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Dali wash

KTL-beläggningen skyddar 
sängens insida och utsida 
mot korrosion.

Hål i metallprofilerna gör att  
kvarvarande vätska rinner ut.

Plastproppar med hål gör att restfukt 
kommer ut.

Den fyrdelade liggytan har 
hygieniska metallstag.

Förseglade ytor är idealis-
ka för säker och grundlig 
rengöring.

Sängen för optimal hygien

Extra hög  
hygienstandard

Starka fördelar
•    Säker arbetsbelastning på 185 kg
•    Sidoskydd längs hela sidan med 

systemet Easy Click
•    Trådlös handkontroll
•   Lågt fotläge ingår

Yttermått/höjdinställningsområde:

Produktegenskaper:

Maskintvättbar

Säker hygien och kampen mot multiresistenta bakterier blir också 
i hemvården allt viktigare. Maskintvättbara sängar erbjuder stora 
fördelar här. De garanterar idealisk rengöring och desinfektion 
genom validerbara processer. Samtidigt sparar de tid och pengar 
eftersom personalen i sjukvårdsbutiken inte behöver utföra den 
arbetskrävande och slitsamma manuella förberedelsen. Sängen 
är snabbare klar att användas igen och därmed undviks onödigt 
långa uppehåll.

Dali wash är utformad för rengöring i tvättanläggningar. Tack vare 
sin höga kaplingsklass IPX6 kan sängen behandlas utan att driv-
systemet behöver demonteras. Tack vare sin KTL-beläggning på 
utsidan och insidan är sängen skyddad mot korrosion. KTL står för 
”Katodisk dopplackering” och är en elektrokemisk lackningspro-
cess för maximal hållbarhet. Borrade hål säkerställer att kvarva-
rande vätska kan rinna ut helt efter tvättprocessen.
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Dali low-entry
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Sidoskydd skyddar mot fall – men om de dras upp permanent kan 
denna frihetsberövande åtgärd minska patientens livskvalitet.  
Ett utmärkt alternativ är låga sängar som Dali low-entry. Med sitt 
höjdinställningsområde på 23 till 63 cm är sängen i sitt lägsta 
läget precis ovanför golvet. Från den låga höjden är risken för per-
sonskada vid fall mycket lägre. Det gör det lättare att välja att inte 
använda sidoskydd. På det sättet följer Burmeier Werdenfelser 
Wegs-filosofin för att bibehålla patientens rörlighet.

Dali low-entry har också övriga standardfördelar hos Dali-familjen 
som lågt fotläge, trådlös handkontroll och extra spärrning via app. 

Låg sänghöjd på 
endast 23 cm som 
fallprofylax

Den låga sängen

Den låga höjden minskar risken 
för fallskador.

Starka fördelar
•    Säker arbetsbelastning på 175 kg
•    Steglös höjdjustering som gör det ergono-

miskt bekvämt att lägga sig och att kliva upp
•    24-voltssystem – ingen läckströmsmätning 

under hela den förväntade livslängden och 
ännu längre

Yttermått/höjdinställningsområde:

Produktegenskaper:

Låg säng Werdenfelser
Weg
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Dali low-econ
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Det slitstarka 230-volts-driv systemet 
styr sängen lugnt och säkert.

Den selektivt spärrbara handkontrollen är ansluten 
till sängen med kabel.

Den budgetvänliga, låga sängen

Starka fördelar
•   Hög arbetsbelastning på 185 kg
•   Inställbart lågt fotläge och sittställning
•   Bromspedal med behaglig haptik

Vår vårdsäng Dali low-econ kombinerar många styrkor till ett 
mycket bra pris/prestanda-förhållande. Med sitt höjdinställnings-
område på 32 till 72 cm skyddar det låga läget patienten från 
fallskador. Dessutom kan också storvuxna arbeta vid sängen i 
upprätt ställning, något som skonar ryggen.

Liksom alla Dali-modeller i Econ-serien (se nästa avsnitt) styrs 
också den här sängen säkert och pålitligt av ett 230-volts-driv-
system. Den trådbundna handkontroll har en lättanvänd och 
selektiv spärrfunktion.

Den låga sängen Dali low-econ kombinerar komfort med mångsidighet och en robust konstruktion.

Som tillval kan man klä in gaveln med hemtrevlig träbeklädnad.  
Med ett sådant attraktivt utseende påminner Dali low-econ om 
den internationellt framgångsrika modellen Arminia low från  
den föregående serien.

Den fyrdelade liggytan med flexibla fjäderträlister
ger hög komfort. En hälsofrämjande sittställning
är som standard också möjlig. 

Fallprofylax
och arbete på
ergonomisk höjd

Yttermått/höjdinställningsområde:

Produktegenskaper:

Werdenfelser
Weg

Låg säng

20
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Den budgetvänliga, låga sängen
Dali low-econ.

Den låga sängen Dali low-entry-econ
för idealisk fallprofylax.

Drivsystemet Econ finns för många 
internationella nätkontakttyper.

Econ-modellernas trådbundna 
handkontroll kan flexibelt
monteras på sidoskyddet.

De flesta sängmodeller i Dali-familjen är som standard utrustade med ett strömsnålt 
24-volts-drivsystem. I vissa länder gäller emellertid sådana nätkontaktsstandarder som 
inte utan tillbehör kan användas med 24-voltssystemet och tillhörande funktion för trans-
formatoromkoppling. I sådana fall är våra Econ-modeller med alternativ drivenhet ett 
attraktivt och billigt val.

Både Dali och Dali low-entry finns i varianterna Dali econ och och Dali low-entry-
econ. Den tredje modellen är Dali low-econ (se föregående sida), men där finns ingen 
24-voltsversion.

Alla Econ-sängar har ett säkert, pålitligt och ekonomiskt 230-volts-drivsystem. Med 
lämpliga elkontakter är dessa vårdsängar redo att användas  internationellt där de be-
hövs. Handkontrollen till Econ-modellerna är som vanligt ansluten till sängen med kabel. 
En praktisk selektiv spärrning och uppspärrning av alla justeringsfunktioner kan göras 
med handkontrollen. Dali-Lock-appen kan inte användas med Econ-sängarna.

För modellerna:
Dali econ
Dali low-econ
Dali low-entry-econ

Econ-drivsystem 
24-volts-drivsystem från Burmeier erbjuder en optimal säkerhetsstandard för 
hemvård. Alla spänningsförande 230-voltskomponenter sitter utanför sängen. 
Ett hus med den elektroniska spänningsomvandlaren SwitchMode sitter direkt 
bakom nätkontakten. På så sätt har patienterna högsta möjliga säkerhet.

Sängen är strömlös så länge handkontrollen inte är aktiverad. Det minskar 
strömförbrukningen med upp till 93 procent. Att man inte behöver utföra läck-
strömsmätningar, certifierade av TÜV Rheinland, sparar in på kostnader och 
arbetsinsats. I princip måste en obligatorisk läckströmsmätning utföras vartan-
nat år för vårdsängar i kommersiellt bruk. Med 24-voltssystemet förlängs den 
tiden så mycket att ingen mätning behövs under vårdsängens hela förväntade 
livslängd och längre ändå. Bruksanvisningen ger information om respektive 
livslängd.

Ingen läckströmsmätning krävs, inte ens vid första drifttagningen, eftersom 
den redan har utförts på fabrik. Det innebär att ingen el utbildad person be-
höver vara med när sängen tas i drift – det sparar in ytterligare  kostnader.

TRYGGT I DITT EGET HEM 

Minskad strömförbrukning

*  jämfört med 230-voltssystem och cirka 5 justeringar  
per dag

Upp till 93 % mindre 
strömförbrukning*

24-volts-drivsystem

Spänningsomvandlaren  
SwitchMode genererar  
skyddsklenspänning på  
24 volt direkt vid uttaget.

TRYGGT I DITT EGET HEM 

Starka fördelar

•    Skyddsklenspänning från transformatorn 
direkt vid uttaget

•    Inga 230-voltskomponenter på sängen
•    Ingen läckströmsmätning efter montering 

under sängens hela förväntade livslängd
•    Ett testcertifikat för varje säng finns att ladda 

ned

24 volt

230 volt
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Sidoskyddet längs hela sidan i Dali-serien är lätt att använda och 
erbjuder mycket skydd. Nu är det ännu enklare att montera. Med 
systemet Easy Click kan de fyra sidoskyddsbrädorna monteras och 
tas bort på några sekunder. Samtidigt är de så säkert och stabilt 
fastsatta att även oroliga människor som behöver vård är skydda-
de hela tiden och inte kan ta bort sidoskydden av misstag.

Det finns förmonterade fästen i gavlarna och fotändarna på alla 
Dali-sängar. Sidoskyddsbrädorna ”klickas” helt enkelt på plats 
för säkert fäste. Om du vill ta bort den igen, trycker du på de små 
frigöringsknapparna i fästena. Dessa knappar sitter så att patien-
ten inte kan ta bort sidoskyddet av misstag. Brädornas ändytor är 
skyddade av eleganta, antracitfärgade plastlock.

Systemet Easy Click

Sidoskyddet längs hela sidan ger ett optimalt 
skydd.

Med Easy Click kan sidoskyddets brädor monteras och tas bort  
på några sekunder.

När brädorna placeras diagonalt ger de den vårdbehövande  
en bra rumslig orientering.

Fästanordningen för sidoskyddet är redan förinstallerad. Det sparar mycket 
tid vid monteringen. Utan ditmonterade sidoskydd syns fästena knappt när  
de är i lägsta läget på sängen.

Lätt att montera

Systemet Easy Click gör det betydligt enklare för de anställda 
i sjukvårdsbutiken, vårdande släktingar och vårdtekniker att 
monterar ihop sängarna – vilket sparar mycket tid. Dessutom kan 
vårdpersonalen ta bort sidoskyddet om patienten inte behöver 
det. En praktisk väska för transport och förvaring av brädorna 
finns som tillbehör.
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Sängens justeringsfunktioner kan spärras och låsas upp  
individuellt med en magnet.

Standardbatteriet kan bytas ut på några 
sekunder.

En elektriskt justerbar säng med handkontroll ger maximal  
komfort. Men den vanliga fastsättningen av dosan på sängen  
med kabel hade också sina nackdelar. Kabeln var en potentiell 
snubbelrisk, drog till sig damm och kunde skadas vid  
kollisioner. Det är därför vi har utvecklat en ny trådlös handkon-
troll för Dali-serien som ansluts till sängen via Bluetooth.

Det ger både patienter och vårdpersonal en hög grad av användar-
komfort och man har alltid dosan till hands när man behöver det. 
Som tidigare finns handkontrollen på sin plats på sidoskyddet,  
så att den alltid är till hands.

Den trådlösa handkontrollen

TRYGGT I DITT EGET HEM 

Trådlös användning
•    Enkel användning inom och utanför  

sängen, ingen begränsning på grund av  
kabellängden

•    Mycket lättförståeliga piktogram med hög  
kontrast underlättar användningen 

•    Handkontrollen kan fritt placeras på  
sidoskyddet

•    Med en daglig användningstid på  
140 sekunder räcker batteriet i två år

Med konventionella batterier har handkontrollen en mycket lång 
användningscykel och indikerar i god tid när batteriet måste 
bytas ut med hjälp av en ljussignal. Batteriet kan sättas in utan 
verktyg med hjälp av en låsanordning på baksidan.

Som vanligt kan vårdaren individuellt spärra eller låsa upp alla 
justeringsalternativ för patienten hjälp av handkontrollen. För att 
göra det måste man sätta den bifogade magneten på kontrollpa-
nelen och trycka på knappen för den funktion som ska spärras. Det 
är ännu mer bekvämt med Dali-Lock-appen.

Den trådlösa, intuitiva handkontrollen är lätt att använda.

Ett batteribyte indikeras i 
god tid av en ljussignal.

Handkontrollen kan hängas 
på sidoskyddet och är alltid 

till hands.
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Med det innovativa 24-voltssystemet och den trådlösa hand-
kontrollen ger sängens patienterna högsta möjliga säkerhet. 

Tack vare de många justeringsalternativen för liggytan är våra 
Dali-sängar bekväma och flexibla. Beroende på patientens 
hälsotillstånd är emellertid vissa lägen inte att rekommendera. 
Om exempelvis den som ansvarar för omvårdnaden vill spärra 
det låga fotläget eller ryggstödets läge är det bara använda vår 
Dali-Lock-app. Appen finns för Android- och Apple-telefoner 
och är gratis att ladda ner från kända butiker. Den passar alla 
Dali-modeller med 24-volts-drivsystem.

Dali-Lock-appen hittar automatiskt vårdsängen och ansluter till 
den genom att man skannar av koden på handkontrollens baksi-
da. Nu kan du med hjälp av enkla piktogram individuellt spärra 
eller låsa upp alla funktioner.

Appen hittar 
Dali-sängen 
och kopplar 

ihop sig med 
den.

Dali-Lock-appen ingår som del i ett omfattande digitalt nätverk 
hos Burmeier. Besök vår webbplats www.burmeier.com för att få 
tips på nya appar och pröva den moderna sängkonfiguratorn.

Dali-Lock-appen Digitalt utformad säkerhet

TRYGGT I DITT EGET HEM 

Dali-Lock-appen
•     Ladda ner Dali-Lock-appen från butiken till din Android- och 

Apple-telefon utan kostnad.
•   Starta sängsökningen. Appen hittar din Dali-säng.
•    Anslut mobilen till sängen genom att skanna koden på  

handkontrollens baksida.
•    Nu kan du individuellt spärra eller låsa upp alla ryggstödsin-

ställningar och höjdjusteringar av sängen.
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Tygklädseln är tillverkad av högkvalitativt material och kan enkelt 
rengöras i tvättmaskinen hemma. Tygerna tillverkas på ett  
miljövänligt sätt enligt Öko-Tex-standard 100.

Hitta din favoritklädsel med hjälp av klädselkonfiguratorn på vår 
webbplats.

Alla sängar i Dali-serien erbjuder mycket komfort redan i grundutförandet. Men med 
originaltillbehör från Burmeier kan komfort, skydd, rörelseförmåga och utseende ökas 
avsevärt. De som använder sängarna får en trevligare vardag med serveringsbricka  
och läslampa. Tack vare enkel montering och direkt frakt blir tillbehören ett naturligt 
komplement.

Vänner och kännare av Dali-serien kommer att fråga om Arminia-modellen, som  
utmärktes av hemtrevlig träbeklädnad över gavlarna. Sådana träbeklädnader finns fortfa-
rande som tillbehör.

Sängförlängningen erbjuder stor-
vuxna det utrymme de behöver. En 
sängförlängning kan också monteras 
i efterhand. Tillsammans med 
sängförlängningen finns tillhörande 
sidoskyddsbrädor på  220 cm. 

Den påsättningsbara sidoskyddsbrädan 
höjer skyddet med 18 cm.

Metallsidoskyddet är särskilt robust 
och lätt att rengöra.

Dalis gavel kan förses med träbekläd-
nad. Sådana högkvalitativa designele-
ment döljer sängens drivteknik och sä-
kerställer ett ännu mer hemtrevligt och 

privat utseende. I den tidigare versionen 
av Dali-serien kallades sängen med 

träbeklädnad för ”Arminia”. Naturligtvis 
kan de som använder den nya Dali- 

serien också njuta av ”Arminia-stilen”.

Man känner dig omedelbart mycket bättre i en vacker säng som 
matchar interiören i det egna hemmet. Med vår mjuka tygklädsel 
förvandlas Dali-serien till eleganta designsängar. Det är en 
tygklädsel som är lätt att sätta på gavlar och fotdelar liksom på 
sidoskydden. Det finns sju attraktiva färger att välja mellan:  
petroleum, mörkblå, vanilj, lavendel, bordeaux, orange och brun.

Hemtrevlig
elegans i
”Arminia-stil”

Mjuk tygklädsel Praktiskt tillbehör
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Stötfångare skyddar sängen
och väggarna mot skador.

Sängborden från Burmeier erbjuder 
gott om förvaringsutrymmen och 
praktiska avställningsytor för föremål 
och drycker. På bilden visas modellen 
Cherusker med ett höjdjusterbart och 
svängbart sängbord.

Läslampan ger en angenäm
belysning.

Uppstigningshjälpen underlättar för 
patienten att på egen hand och utan 
ansträngning ta sig upp ur sängen.

Sängbordet Duo är idealiskt som av-
ställningsyta och bekväm läspulpet.

Förvaringslåda för glasögon, mobiltele-
foner och den trådlösa handkontrollen 
kan enkelt monteras på många ställen.

Utfyllnadskudden kan fästas vid  
sidoskyddet och gör det lättare att  
sitta på sängkanten.

Den mjuka skumläderklädseln skyddar 
patienten mot kontakt med sidoskyd-
den och när man kliver upp ur sängen.

Med den golvliggande nätdelen med 
inställbar utspänning kan 24-voltssyste-
met också användas med olika interna-
tionella kontakter och ledningar.

Det anpassningsbara sidoskyddet för 
Dali erbjuder mycket skydd och ger till-
räckligt med utrymme för patienten att 
lägga sig och kliva upp ur sängen.

Serveringsbrickan placeras helt enkelt 
på sidoskyddets påsatta bräda.

Sidoskyddets brädor kan lätt och  
enkelt transporteras och förvaras  
med hjälp av bärväskan.

Med hjälp av tillvalet Rastomat
kan underbensstödet justeras  
manuellt.
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Modellvariant Dali Dali wash Dali low-entry Dali low-econ

Liggyta 90 × 200 cm,
Fyrdelad

90 × 200 cm,
Fyrdelad

90 × 200 cm,
Fyrdelad

90 × 200 cm,
Fyrdelad

Yttermått 102 × 218 cm 102 × 218 cm 102 × 225 cm 102 × 225 cm

Höjdjustering 40 – 80 cm 40 – 80 cm 23 – 63 cm 32 – 72 cm

Säker arbetsbelastning 185 kg 185 kg 175 kg 185 kg

Lågt fotläge 12° 12° 12° 12°

Trädekor Bok natur Bok natur Bok natur Bok natur

Ramfärg Topas Topas Topas Topas

Trådlös handkontroll med selektiv spärrfunktion ✓ ✓ ✓ –

Klar för Dali-Lock-appen ✓ ✓ ✓ –

Maskinbearbetning – ✓ – –

Fjäderträlister-liggyta ✓ – – ✓

Metall-liggyta O ✓ ✓ O

Linak 24-volts-drivsystem ✓ ✓ ✓ –

Golvliggande nätdel för 24-voltssystem O O O –

Econ 230-volts-drivsystem* O – O ✓

Träbeklädnad för gavel O – O O

Lyftstång ✓ ✓ ✓ ✓

Sidoskydd längs hela sidan av trä ✓ ✓ ✓ ✓

Sidoskydd längs hela sidan av metall O – O O

Påsättningsbar bräda för sidoskydd O O – –

Anpassningsbara sidoskydd O – – O

Skumläderklädsel O O O O

Mekanisk nödlägessänkning av ryggstödet ✓ ✓ ✓ ✓

Stötfångare O – O O

Sängförlängning på 20 cm O O – O

Läslampa O O O O

Serveringsbricka O O O O

Uppstigningshjälp O – O O

Mjuk tygklädsel för gavel O O – –

Mjuk tygklädsel för sidoskydd O O O O

Manuell justering av underbensstödet (Rastomat) O ✓ ✓ O

Utfyllnadskudde O O O O

Förvaringslåda O O O O

Bärväska för sidoskyddets brädor O O O O

Utrustning och alternativ

Den låga sängen Dali low-entry garanterar en vilsam sömn och minskar
risken för fallskador utan frihetsberövande åtgärder.

✓ = ingår som standard     
O = finns som tillval     
– = inte tillgänglig
*  Sängar med drivsystemet Econ är utrustade med kabelansluten handkontroll. Använd-

ningen av Dali-Lock-appen är inte möjlig.

Dali-serien –
för vilsam  
sömn och en  
ny livskvalitet
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Värdebevarare
Vårt företag grundades år 1900 i Herford 
och har varit familjeägt sedan dess. Re-
spekt och ansvar gentemot våra kunder, 
anställda och partners är grunden för vårt 
dagliga arbete. Med utgångspunkt i dessa 
värden och många års erfarenhet erbjuder 
vi våra kunder världen över högkvalitativa 
produkter, lösningar och tjänster inom  
vård och hälsa.

Framtidsdesigner
För att hantera de snabba förändringarna 
inom vård och hälsa utvecklar vi alla våra 
produkter själva. Innovationer och visioner 
för framtidens vård är målet med vårt  
arbete. Vi står alltid i kontakt med våra 
kunder för att hjälpa dem i det vardagliga 
arbetet. Att förverkliga morgondagens 
trender redan idag är en framgångsrik 
tradition hos oss.

Stiegelmeyer-gruppen är din internationella partner för sjukhus och vårdinrättningar och  
med varumärket Burmeier för hemsjukvård. Vi hjälper våra kunder med praktiska produkter, 
lösningar och tjänster som vi utvecklar fortlöpande. 

Vår expertis •   Grundades 1900 och är fortfarande familjeägt 
•   Över 1 100 anställda världen över 
•   Tillverkning av alla kärnprodukter i egna fabriker 
•   Produktutveckling och produktion i Tyskland 
•   Tjänster, utbildning och processoptimering hos kunden
•   Internationella certifieringar och export till mer än 60 länder
•    Distributörer i Belgien, Finland, Frankrike, Nederländerna, Polen  

och Sydafrika 

Våra varumärken

Värdebevarare

Framtidsdesigner

Sjukhus

Vårdhem

Vård i hemmet

Bekväma sängar

Kontraktsmöbler

Tjänster



burmeier.com

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

Burmeier GmbH & Co. KG
Industriestraße 53 
32120 Hiddenhausen
Phone +49 (0) 5223 9769 - 0
Fax +49 (0) 5223 9769 - 090
info@burmeier.com
www.burmeier.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

M
ed

 fö
rb

eh
ål

l f
ör

 te
kn

is
ka

 ä
nd

ri
ng

ar
. S

va
ga

 fä
rg

av
vi

ke
ls

er
 jä

m
fö

rt
 m

ed
 o

ri
gi

na
le

t h
ar

 tr
yc

kt
ek

ni
sk

a 
or

sa
ke

r. 
St

at
us

 0
7/

20
21

. V
er

si
on

 0
5a

.
Su

bj
ec

t t
o 

te
ch

ni
ca

l c
ha

ng
es

 w
ith

ou
t n

ot
ic

e.
 T

he
 s

ho
w

n 
pr

od
uc

t c
ol

ou
rs

 m
ay

 d
iff

er
 s

lig
ht

ly
 fr

om
 th

e 
ac

tu
al

 p
ro

du
ct

. L
as

t u
pd

at
ed

 0
7/

20
21

. V
er

si
on

 0
5a

.

Huvudkontor/Headquarters

Hitta din kontaktperson på vår webbplats: 
Find your local partner on our website: 
www.stiegelmeyer.com/partner

Ett företag i Stiegelmeyer-gruppen


