
Hoitovuoteet 
digitaaliseen tulevaisuuteen

Dali-sarja

 TURVALLISESTI OMASSA KODISSA

Kansainvälinen painos
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Dali wash Dali low-entry Dali low-econDali

Dali – vuodesarja 
tulevaisuuden hoidossa

Burmeierin Dali-vuoteiden ansiosta asukkaat ja 

hoitajat voivat nauttia korkeasta mukavuustasosta 

ja tutusta kotiympäristöstään sekä tuntea olonsa 

kaikinpuolin turvalliseksi. Nopea kasaus, koneellisen 

puhdistuksen mahdollisuus ja digitaalinen ohjaus-

järjestelmä antavat hyötyä niin loppukäyttäjälle kuin 

vuoteen vastuulliselle haltijalle.

Dali-vuoteet ovat luottamuksesi arvoisia − nyt ja 

tulevaisuudessa. 

Kotihoito on yksi hoidon kulmakivistä nykyajan yhteiskunnassam-

me. Sen vuoksi hoidon apuvälineiden teknisellä kehityksellä on 

hyvin tärkeä merkitys. Niiden helppokäyttöisyys sekä digitaaliset 

apuvälineet vähentävät ongelmia, joita hoitajapula ja sosiaalinen 

eristyneisyys aiheuttavat monille vanhuksille.

Dali-vuodesarjamme on hallinnut kotihoidon markkinoita Sak-

sassa ja muissa Euroopan maissa jo monien vuosien ajan. Nyt on 

aika tarttua tulevaisuuden haasteisiin. Dali-mallien digitaalinen 

ohjausjärjestelmä sekä käytännöllinen Easy Click -laitajärjestelmä 

helpottavat niin asennuksessa kuin kotihoidossa tai hoitolaitoksis-

sa työskentelevien henkilöiden arkea. 
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  4 Dali 

  6 Dali wash 

  8 Dali low-entry

10 Dali low-econ

12 Econ-moottorijärjestelmä 

13 24 voltin sähköjärjestelmä
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16 Johdoton käsiohjain

18 Dali-Lock-sovellus

20 Pehmeät päällysteet

21 Lisävarusteet

24 Tekniset tiedot

26 Stiegelmeyer-ryhmä

Sisältö

Etusivu: Dali päällyskankailla (lisävaruste lisähintaan)

•    Korkeudensäätö: 
40–80 cm

•    Konepesun kestävä malli takaa erinomaisen  
puhtaustason: 
- KTL-pinnoite suojaa korroosiolta 
-  automatisointi ja nopea uudelleenkäytettävyys vähentä-

vät prosessikustannuksia 
 
 

Sivu 6

•    Korkeudensäätö: 
23–63 cm

•    Matala vuode putoamisen ennaltaehkäisyyn: 
- alin asento lähes lattiatasossa (korkeus vain 23 cm)  
   minimoi potilaan vuoteesta putoamisesta aiheutuvaa  
   loukkaantumisriskiä ilman liikkumista rajoittavien 
   toimenpiteiden käyttöä. 
- sivulaidoissa Easy Click -laitajärjestelmä 
- mobiilisovellus vuoteen hallintaan 

Sivu 8

•    Korkeudensäätö: 
32–72 cm

•    Vakaa ja matala vuode: 
- minimoi potilaan vuoteesta putoamisesta aiheutuvaa  
   loukkaantumisriskiä sekä mahdollistaa hoitajille  
   ergonomisen työskentelyasennon lantion korkeudella 
- luotettava 230 voltin sähköjärjestelmä 
-  erinomainen hinta-laatusuhde 

 

Sivu 10

•    Korkeudensäätö: 
40–80 cm

•    Kustannustehokas, kodikas ja turvallinen: 
- sivulaitojen asennus hetkessä Easy Click -laitajärjestel- 
   män ansiosta 
- johdoton käsiohjain 
-  mobiilisovellus vuoteen hallintaan  

 
 

Sivu 4
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Dali 
Dali-vuoteen menestys Saksan eniten myytynä hoitovuoteena 
 perustuu sen edistykselliseen tekniikkaan ja pitkäikäisyyteen.  
Se on lujatekoinen, huoltoystävällinen ja korkealaatuisista materi-
aaleista valmistettu vuode. 

Neliosaista makuutasoa voidaan käyttää helposti langattomalla 
käsiohjaimella, joka on yhdistetty vuoteeseen Bluetooth-teknolo-
gialla. Vuoteen kallistuksen ansiosta vuoteen voi aina tarvittaessa 
säätää terveyttä edistävään istuma-asentoon ruokailua tai televi-
sion katselua varten. Jos hoitaja haluaa estää tiettyjen toimintojen 
käytön asukkaalta, ne voidaan helposti lukita käsiohjaimesta tai 
vieläkin yksinkertaisemmin älypuhelimelle asennetusta Dali-Lock 
-sovelluksesta.

Yhtenäinen sivulaita lukittuu Easy Click -laitajärjestelmän 
ansiosta helposti esiasennettuihin liukuihin. Tämä helpottaa huo-
mattavasti vuoteen asennusta.

Miellyttävä istuma-asento helpottaa hengittämistä 
ja vähentää aspiraatioriskiä ruokailun yhteydessä.

Kaikki moottorit voidaan irrottaa ilman työkaluja. 
Irrotettava integroitu moottorin suoja estää vauri-
oita.

Pyörien lukitseminen käy helposti myös 
sisäkenkiä käytettäessä.

Easy Click -laitajärjestelmän ansiosta sivulaitojen kai-
teet on helppo kiinnittää ja irrottaa ilman työkaluja.

Asukkaat ja hoitajat ohjaavat vuodetta 
vaivattomasti langattoman käsiohjai-
men avulla.

Nopea ja digitaalinen

Selkeät edut
•    185 kg:n turvallinen kuormitettavuus
•    lukituspolkimien miellyttävä tuntuma  

mahdollistaa käytön myös sisäkenkiä tai 
sukkia käytettäessä

•    hyvin pitkäikäinen johdoton käsiohjain, 
hoitovuode vaatii vain vähän huoltoa

•    Easy Click -laitajärjestelmän ansiosta helppo  
ja nopea koota

•    kaikkiin Dali-malleihin saatavana lisävarus-
teena sääriosan säätömekanismi; tätä varten 
tarvittava Rastomat-säätöjärjestelmä on 
saatavana lisävarusteena

Ulkomitat/korkeudensäätöalue:

Tuotteen erikoisominaisuudet:
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������������ Tasaus-
mekanismi

Vähäinen
huollon tarve
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Dali wash

KTL pinnoitetut ulko- ja  
sisäpinnat suojaavat  
vuodetta korroosiolta.

Metalliprofiileissa olevien aukkojen  
ansiosta mahdolliset nestejäämät 
valuvat pois.

Muovitulppien aukot mahdollistavat 
kosteuden ulospääsyn.

4-osaisessa makuutasossa 
on hygieeniset metalliset 
tukitangot.

Lakatut pinnat mahdollista-
vat varman ja perusteellisen 
puhdistuksen.

Vuode takaa korkean puhtaustason

Erittäin korkea  
hygieniataso

Selkeät edut
•    185 kg:n turvallinen kuormitet-

tavuus
•    Easy Click -laitajärjestelmällä 

varustetut yhtenäiset sivulaidat
•    johdoton käsiohjain
•    sisältää vuoteen kallistuksen

Ulkomitat/korkeudensäätöalue:

Tuotteen erikoisominaisuudet:

�����������
�������������

Luotettavan hygieniakäytännön noudattaminen ja moniresistent-
tien mikrobien torjunta ovat nykyään keskeisiä tehtäviä myös 
kotihoidossa. Konepesun kestävät vuoteet tarjoavat tähän mer-
kittäviä etuja. Ne takaavat parhaan mahdollisen puhdistuksen 
ja  desinfioinnin automaattisten prosessien ansiosta. Samalla 
säästyy kustannuksia ja aikaa, koska vältytään manuaaliselta puh-
distukselta. Vuode on jälleen nopeammin käyttövalmis ja resurssit 
säästyvät.

Dali wash -vuode on kehitetty siten, että se voidaan pestä ko-
neellisesti. Korkean IPX6-suojausluokituksensa ansiosta vuode 
voidaan puhdistaa moottoreita irrottamatta. Vuoteen ulko- ja 
sisäpinnat on KTL-pinnoitettu, joten vuoteen korroosionsuoja on 
erinomainen. KTL-pinnoituksella tarkoitetaan sähkökemiallista 
pinnoitusmenetelmää, joka takaa parhaan mahdollisen kestävyy-
den. Aukkojen ansiosta pesun jälkeiset mahdolliset nestejäämät 
valuvat kokonaan pois.
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Dali low-entry
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Sivulaidat estävät putoamisen – jatkuvasti yläasennossa olevat 
sivulaidat voivat kuitenkin rajoittaa asukkaan liikkumisvapautta ja 
siten heikentää hänen elämänlaatuaan. Erinomaisen vaihtoehdon 
tähän tarjoavat matalat vuoteet, kuten Dali low-entry. Vuoteen 
korkeudensäätöalue on 23−63 cm, ja matalimmassa asennossa 
se on vain hieman lattiatason yläpuolella. Makuutason alhaisen 
korkeuden ansiosta vuoteesta putoamisesta aiheutuva loukkaan-
tumisriski on huomattavasti alhaisempi. Siten sivulaitojen käyttö 
ei ole välttämätöntä. Näin Burmeier noudattaa filosofiaa, jossa 
hoitovuoteen käyttäjää ei sidota vuoteeseen, vaan hänen liikun-
takykyään voidaan ylläpitää.

Lisäksi Dali low-entry -hoitovuode tarjoaa Dali-tuoteperheen 
edut, joita ovat mm. vakiovarusteena vuoteen kallistus, johdoton 
käsiohjain ja erillinen lukitus sovelluksen avulla. 

Makuutason  
laskumahdollisuus 
vain 23 cm:n kor-
keuteen pienentää 
loukkaantumisriskiä

Matala vuode

Matala korkeus vähentää putoamisesta  
aiheutuvien vammojen riskiä.

Selkeät edut
•    175 kg:n turvallinen kuormitettavuus
•    portaaton korkeudensäätö mahdollistaa ergo-

nomisen ja helpon vuoteeseen nousemisen ja 
vuoteesta poistumisen

•    24 voltin järjestelmä – vuotovirtamittaukset 
eivät ole tarpeen hoitovuoteen odotetun käyt-
töiän aikana eivätkä sen jälkeen.

Ulkomitat/korkeudensäätöalue:

Tuotteen erikoisominaisuudet:

������������ ������������
������
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Dali low-econ
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Luotettava 230 voltin moottori ohjaa 
vuodetta rauhallisesti ja varmasti.

Erikseen lukittavilla toiminnoilla varustetun käsioh-
jaimen voi yhdistää vuoteeseen johdolla.

Taloudellinen matala vuode

Selkeät edut
•   185 kg:n turvallinen kuormitettavuus
•    Anti-trendelenburg -asento ja istuma-asento 

säädettävissä
•   lukituspolkimien miellyttävä tuntuma

Dali low econ -hoitovuoteessa yhdistyvät monet vahvuudet ja 
erittäin hyvä hinta-laatusuhde. Sen laaja korkeudensäätöalue, 
32−72 cm, ja siten matalin asento lähes lattiatasossa suojaavat 
asukasta putoamisesta aiheutuvilta loukkaantumisilta. Samalla 
myös kookkaat hoitajat voivat työskennellä vuoteella ergonomi-
sessa asennossa.

Kaikkien Dali-vuoteiden Econ-mallien tavoin (katso seuraava 
luku) myös tätä vuodetta käytetään turvallisella ja luotettavalla 
230 voltin sähköjärjestelmällä. Johdollisessa käsiohjaimessa on 
helppokäyttöinen erillinen lukitustoiminto.

Matalassa Dali low-econ -vuoteessa yhdistyvät kodinomaisuus sekä monipuolisuus ja lujatekoinen rakenne.

Optiona vuoteeseen on saatavana kodikkaat puupäädyt.

Joustavilla säleillä varustettu neliosainen makuutaso
takaa erinomaisen mukavuuden. Myös terveyttä edistävä
istuma-asento voidaan säätää vakiona.

Putoamisen  
ennaltaehkäisy
ja työskentely
ergonomisessa
korkeudessa

Ulkomitat/korkeudensäätöalue:

Tuotteen erikoisominaisuudet:

������������
������
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Taloudellinen matala vuode
Dali low-econ.

Matala Dali low-entry-econ -vuode on 
ihanteellinen valinta putoamisen ennal-
ta ehkäisemiseen.

Econ-moottorijärjestelmä voidaan 
toimittaa monilla eri kansainvälisillä 
virtapistokkeilla.

Econ-mallin johdolla liitettävä 
käsiohjain voidaan kiinnittää 
joustavasti sivulaitaan.

Kaikissa Econ-vuoteissa on turvallinen, luotettava ja energiaa säästävä 230 voltin moot-
tori. Sopivien valittavissa olevien verkkopistokkeiden kanssa näitä hoitovuoteita voidaan 
käyttää koko maailmassa juuri siellä, missä niitä tarvitaan. Econ-mallien käsiohjaimet 
liitetään, kuten tähänkin saakka, johdolla vuoteeseen. Kaikki säätötoiminnot voidaan 
lukita ja vapauttaa käsiohjaimen kätevällä erikseen valittavalla lukitustoiminnolla.  
Dali-Lock-sovellusta ei voida käyttää Econ-vuoteiden kanssa.

Malleihin:
Dali econ
Dali low-econ
Dali low-entry-econ

Econ-moottorijärjestelmä
Burmeierin 24 voltin moottorijärjestelmä tarjoaa optimaalisen turvallisuus-
tason kotihoitoon. Kaikki 230 voltin jännitteiset komponentit on sijoitettu 
hoitovuoteen ulkopuolelle. Elektronisen SwitchMode-jännitemuuntajan sisäl-
tämä kotelo on sijoitettu heti pistokkeen perään. Näin käyttäjän turvallisuus on 
taattu.

Energiankulutus vähenee jopa 93 %. Vielä enemmän säästetään kustannuksis-
sa sillä, että vuotovirtamittauksia ei tarvita. Tämän on sertifioinut TÜV Rhein-
land. Kaupallisessa käytössä olevilta hoitovuoteilta vaaditaan vuotovirtamit-
tausta joka 2. vuosi. 24 voltin järjestelmän ansiosta mittausväli on niin paljon 
suurempi, etteivät mittaukset ole välttämättömiä hoitovuoteen odotettavissa 
olevan käyttöiän aikana. Lisätietoa kyseisen käyttöiän pituudesta on käyttöop-
paassa.

Vuotovirtamittaus ei ole välttämätön edes ensimmäisen käyttöönoton yhtey-
dessä, sillä se on jo suoritettu tehtaalla. Vuoteen käyttöönotossa ei siis tarvita 
sähköalan ammattilaista – myös tämä säästää kuluja.

TURVALLISESTI OMASSA KODISSA 

Energiansäästö

*  230 voltin järjestelmiin verrattuna  
säädettäessä noin 5 kertaa päivässä

Sähkönkulutus 
vähenee jopa 93 %*

24 voltin moottorijärjestelmä

SwitchMode-muuntaja  
muodostaa vaarattoman  
24 voltin suojapienjännitteen  
suoraan pistorasiassa.

TURVALLISESTI OMASSA KODISSA 

Selkeät edut

•    turvallinen pienjännite verkkopistorasiaan 
liitetyn muuntajan ansiosta

•    vuoteessa ei ole 230 voltin osia
•    vuoteen asentamisen jälkeen ja odotettavissa 

olevan käyttöiän aikana ei tarvita vuotovirta-
mittauksia

•    jokaiselle vuoteelle voidaan ladata tarkastus-
todistus

24 V

230 V
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Dali-sarjan yhtenäinen sivulaita on helppokäyttöinen, ja se antaa 
paljon suojaa. Nyt asennus on entistäkin helpompaa. Easy Click 
-laitajärjestelmän ansiosta neljä kaidetta kiinnitetään ja irrotetaan 
hetkessä. Niiden kiinnitys on niin tukeva ja vakaa, että levotto-
mampikin asukas on aina hyvässä turvassa eikä sivulaitaa voida 
irrottaa vahingossa.

Kaikkien Dali-vuoteiden pääpuolen ja jalkopään päätyihin on jo 
asennettu pidikkeet. Sivulaidan kaiteet napsautetaan ja lukitaan 
tiukasti kiinni pidikkeisiin. Kaiteet irrotetaan painamalla pidikkeis-
sä olevilla painikkeilla. Nämä painikkeet on sijoitettu niin, että 
asukas ei voi itse tahattomasti irrottaa sivulaitaa. Kaiteiden päädyt 
on suojattu tyylikkäillä antrasiitinvärisillä muovisuojuksilla.

Easy Click -laitajärjestelmä

Yhtenäinen sivulaita tarjoaa ihanteellisen suojan.

Easy Click -laitajärjestelmän ansiosta sivulaidat kiinnitetään ja
irrotetaan hetkessä.

Kaiteiden diagonaalisen asennon ansiosta hoitoa tarvitseva pystyy  
orientoitumaan hyvin ympäröivän tilan suhteen.

Sivulaitojen kiinnitysmekanismi on asennettu jo valmiiksi. Tämä säästää 
huomattavasti aikaa kokoamisessa. Käytettäessä ilman sivulaitoja kiinni-
tysholkit ovat alimmassa asennossa ja näkymättömissä.

Helposti asennettu

Easy Click -laitajärjestelmän ansiosta tuotteiden toimittajat ja
asentajat sekä kotihoidon ja palvelutalojen työntekijät pystyvät 
asentamaan vuoteen helpommin ja nopeammin. Hoitaja voi 
myös poistaa sivulaidat, kun asukas ei niitä tarvitse. Sivulaitojen 
säilytykseen ja kuljetukseen tarkoitettu laukku on saatavana 
lisävarusteena.
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Vuoteen säätötoimintojen käyttö voidaan estää ja vapauttaa 
yksitellen magneetin avulla.

Tavanomainen paristo on nopeasti  
vaihdettavissa.

Sähkötoimisesti säädettävä, käsiohjaimellinen vuode tarjoaa 
erinomaisen mukavuuden. Tavanomaisesti johdolla vuoteeseen 
kiinnitetyllä käsiohjaimella oli kuitenkin myös haittapuolia. 
Johto aiheutti kompastumisvaaran, keräsi pölyä ja vahingoittui 
usein törmäysten seurauksena. Sen vuoksi olemme kehittäneet 
Dali-vuodesarjaan uuden johdottoman käsiohjaimen, joka yhdis-
tetään vuoteeseen Bluetooth-teknologialla.

Tämä lisää käyttömukavuutta niin asukkaille kuin hoitajillekin, 
jotka voivat käyttää käsiohjainta aina siellä missä sitä tarvitaan. 
Käsiohjainta säilytetään − kuten tähänkin saakka − sivulaidassa, 
jossa se on aina käden ulottuvilla.

Johdoton käsiohjain

TURVALLISESTI OMASSA KODISSA 

Johdoton käyttö
•    helppoa käyttöä vuoteessa ja vuoteen ulko-

puolella, ei tietynpituisten johtojen asettamia 
rajoituksia

•    hyvin helposti ymmärrettävät ja kontrastirik-
kaat kuvakkeet helpottavat käyttöä 

•    käsiohjaimen voi asettaa vapaasti sivulaitaan
•    140 sekunnin päivittäisellä käytöllä akun virta 

riittää 2 vuotta

Tavanomaisella paristolla varustetun käsiohjaimen käyttöjakso 
on hyvin pitkä, ja käsiohjain ilmoittaa merkkivalolla, kun pariston 
vaihto on tarpeen. Käsiohjaimen takaosassa olevassa lokerossa 
olevan pariston vaihtamiseen ei tarvita erityisiä työkaluja.

Hoitaja voi tavanomaiseen tapaan lukita kaikki säätötoiminnot 
erikseen asukkaalta tai vapauttaa ne jälleen käyttöön. Tällöin 
mukana toimitettu magneetti asetetaan käyttöpaneelin päälle ja 
lukittavan toiminnon painiketta painetaan. Vieläkin helpompaa se 
on Dali-Lock-sovelluksessa.

Johdottoman käsiohjaimen käyttö on helppoa.

Merkkivalo ilmoittaa, kun 
pariston vaihto on tarpeen.

Käsiohjaimen voi ripustaa 
sivulaitaan, jossa se on aina 

käden ulottuvilla.
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Innovatiivisen 24 voltin järjestelmän ja langattoman  
käsiohjaimen ansiosta vuoteessa oleva asukas nauttii  
parhaasta mahdollisesta turvallisuudesta.

Makuutason lukuisat säätömahdollisuudet tekevät Dali-vuoteis-
tamme mukavia ja joustavia. Asukkaan terveydentilasta riippuen 
jotkut asennot eivät kuitenkaan välttämättä ole suositeltavia. Jos 
hoitaja haluaa esimerkiksi estää vuoteen kallistuksen käytön tai 
selkänojan nostamisen pystyasentoon, ne voidaan lukita käte-
västi Dali-Lock-sovelluksessa. Tätä sovellusta voi-daan käyttää 
Android- ja Apple-älypuhelimissa, ja sen voi ladata tunnetuista 
sovelluskaupoista. Se sopii kaikille 24 voltin moottorilla varuste-
tuille Dali-malleille.

Dali-Lock-sovellus löytää vuoteen automaattisesti ja muodostaa 
siihen yhteyden skannattuasi käsiohjaimen takaosassa olevan 
koodin. Voit sitten lukita kaikki toiminnot erikseen tai vapauttaa 
ne käyttöön yksinkertaisten kuvakkeiden avulla.

Sovellus löytää
Dali-vuoteen  

ja muodostaa 
siihen yhtey-

den.

Lue verkkosivuiltamme www.burmeier.com lisätietoa muista
sovelluksista ja uudesta vuoteiden kokoonpano -ohjelmasta.

Dali-Lock-sovellus Turvallisuutta digitaalisesti

TURVALLISESTI OMASSA KODISSA 

Dali-Lock-sovellus
•     Lataa Dali-Lock-sovellus sovelluskaupasta maksutta Android- 

tai Apple-älypuhelimeesi.
•   Käynnistä vuoteen hakutoiminto. Sovellus löytää Dali-vuoteen.
•    Muodosta yhteys älypuhelimen ja vuoteen välille skannaamalla 

käsiohjaimen takaosassa oleva koodi.
•    Voit nyt lukita makuutasojen säädöt tai vuoteen  

korkeudensäädön tai vapauttaa ne käyttöön.
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Verhoilukankaat on valmistettu korkealaatuisista materiaaleista, ja 
ne voidaan pestä helposti pesukoneessa. Kankaat on valmistettu 
ympäristöystävällisesti Öko-Tex -standardin 100 mukaan.

Valitse haluamasi päällyskangas verkkosivustomme  
verhoilukangasohjelmasta.

Dali-sarjan kaikkien vuoteiden perusmallitkin tarjoavat runsaasti mukavuutta. Burmeierin 
alkuperäisillä lisävarusteilla viihtyvyyttä, suojaa, liikkuvuutta ja yleisvaikutelmaa voidaan 
parantaa vielä huomattavasti entisestään. Vuoteiden käyttäjät nauttivat tarjoilutason ja 
lukulampun mahdollistamasta miellyttävämmästä arjesta. Helpon asennuksen ja suo-
ran toimituksen ansiosta lisävarusteet ovat itsestäänselviä apureita.

Vuoteen pidennysosan ansiosta myös 
pitkillä asukkailla on riittävästi tilaa vuo-
teessa. Sen voi asentaa myös jälkikä-
teen. Vuoteen pidennysosan kanssa on 
saatavana vastaavat sivulaidan kaiteet 
(220 cm). 

Kiinnitettävä sivulaidan kaide korottaa 
sivusuojaa 18 cm:llä.

Metallinen sivulaita on erityisen lujate-
koinen ja helppo pitää puhtaana.

Dali-hoitovuoteet voidaan varustaa puu-
päädyillä. Näiden laadukkaiden sisustu-

selementtien avulla tekniset osat saadaan 
piiloon, mikä tarjoaa entistä kodikkaam-

man ja yksilöllisemmän ulkoasun.

Kauniissa vuoteessa, joka sopii asunnon sisustukseen, on heti pal-
jon parempi olla. Verhoilukankaillamme Dali-vuoteet muunnetaan 
tyylikkäiksi design-vuoteiksi. Verhoilukankaat ovat kangassuojuk-
sia, jotka on helppo kiinnittää pääpuolen ja jalkopään päätyihin 
sekä sivulaitoihin. Valittavina on 7 kaunista väriä: petroli, tum-
mansininen, vanilja, laventeli, viininpunainen, oranssi ja ruskea.

Kodinomaista
eleganssia
puupäädyillä

Verhoilukankaat Käytännölliset lisävarusteet
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Puskurirullat suojaavat vuodetta 
ja seiniä vaurioilta.

Burmeierin yöpöydät tarjoavat 
runsaasti käytännöllistä säilytystilaa 
hoitovälineille ja juomille. Tässä kuvassa
Cherusker-malli korkeussäädettävällä ja 
kallistettavalla yöpöydällä.

Lukuvalo valaisee miellyttävästi.

Nousutuki auttaa asukasta poistumaan 
vuoteesta helposti ja omatoimisesti.

Duo-ruokailutaso sopii ihanteellisesti
käyttöön laskutasona ja lukualustana.

Säilytyskori silmälaseille, matkapuhe-
limelle tai langattomalle käsiohjaimelle 
voidaan kiinnittää helposti käden 
ulottuville.

Pehmusteosan voi kiinnittää yhtenäi-
seen sivulaitaan, ja se helpottaa istumis-
ta vuoteen reunalla.

Pehmustetusta likaa hylkivästä
kankaasta valmistetut suojapäälliset 
suojaavat asukasta kosketuksessa sivu-
laitoihin ja vuoteesta poistuttaessa.

Lattiatasossa olevan verkkolaitteen 
ansiosta 24 voltin järjestelmää voi
käyttää myös erilaisten kansainvälisten 
verkkojohtojen kanssa.

Dali-vuoteeseen saatava säädettävä 
 sivulaita antaa paljon suojaa sekä 
jättää riittävästi tilaa nousemiseen 
vuoteesta ja vuoteeseen.

Tarjoilutaso voidaan asettaa helposti 
sivulaitojen päälle.

Sivulaidan kaiteita on entistäkin  
helpompi kuljettaa ja säilyttää  
kantolaukussa.

Optiona saatavalla Rastomat- järjestel-
mällä säärituen voi kallistaa manuaali-
sesti parhaiten sopivaan asentoon.
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Mallivaihtoehto Dali Dali wash Dali low-entry Dali low-econ

Makuutaso 90 × 200 cm,
4-osainen

90 × 200 cm,
4-osainen

90 × 200 cm,
4-osainen

90 × 200 cm,
4-osainen

Ulkomitat 102 × 218 cm 102 × 218 cm 102 × 225 cm 102 × 225 cm

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

Turvallinen kuormitettavuus 185 kg 185 kg 175 kg 185 kg

Anti-trendelenburg - asento 12° 12° 12° 12°

Puukoristelevyt Pyökki Pyökki Pyökki Pyökki

Rungon väri Topas Topas Topas Topas

Langaton käsiohjain, erikseen lukittavat toiminnot ✓ ✓ ✓ –

Valmius Dali-Lock-sovellukselle ✓ ✓ ✓ –

Koneellinen pesu – ✓ – –

Säleillä varustettu makuutaso ✓ – – ✓

Metallinen makuutaso O ✓ ✓ O

24 voltin Linak-moottorijärjestelmä ✓ ✓ ✓ –

Lattiatasossa oleva verkkolaite 24 voltin järjestelmään O O O –

Econ 230 voltin moottorijärjestelmä* O – O ✓

Puupäädyt O – O O

Kohottautumisteline ✓ ✓ ✓ ✓

Yhtenäiset puusivulaidat ✓ ✓ ✓ ✓

Yhtenäiset metallisivulaidat O – O O

Kaiteen korotusosa O O – –

Säädettävät sivulaidat O – – O

Pehmustettu nahkapäällinen O O O O

Selkänojan mekaaninen hätälaskutoiminto ✓ ✓ ✓ ✓

Puskurirullat O – O O

Vuoteen pidennysosa 20 cm O O – O

Lukulamppu O O O O

Tarjoilutaso O O O O

Nousutuki O – O O

Päätyjen verhoilukankaat O O – –

Sivulaitojen verhoilukankaat O O O O

Säärituen manuaalinen säätö (Rastomat) O ✓ ✓ O

Pehmusteosat O O O O

Säilytyslokerot O O O O

Sivulaidan kaiteiden kantokassi O O O O

Varusteet ja lisävarusteet

Matala hoitovuode Dali low-entry takaa levollisen unen ja ehkäisee putoamisriskiä 
ilman liikkumista rajoittavien toimenpiteiden käyttöä.

✓ = vakiovaruste     
O = saatavana optiona     
– = ei saatavana
*  Econ-moottorijärjestelmällä varustetuissa vuoteissa on johdollinen käsiohjain. Da-

li-Lock-sovelluksen käyttäminen ei ole mahdollista.

Dali-sarja – levol-
lista unta ja uutta 
elämänlaatua
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Arvojen noudattaminen
Yrityksemme perustettiin Herfordissa 
vuonna 1900, ja se on vielä tänäkin päivänä 
perheyritys. Kunnioitus ja vastuullisuus 
asiakkaitamme, työntekijöitämme ja 
yhteistyökumppaneitamme kohtaan 
muodostavat perustan päivittäiselle työl-
lemme. Näihin arvoihin ja pitkäaikaiseen 
kokemukseemme perustuen tarjoamme 
asiakkaillemme laadukkaita tuotteita, 
ratkaisuja ja palveluja hoidon ja terveyden 
tarpeisiin kaikkialla maailmassa.

Tulevaisuuden kehittäminen
Voidaksemme reagoida terveydenhuollon ja 
hoitoalan nopeisiin muutoksiin kehitämme 
kaikki tuotteemme itse. Tavoitteenamme on 
tarjota innovaatioita ja visioita tulevaisuu-
den hoitoon. Olemalla jatkuvassa kanssa-
käymisessä asiakkaidemme kanssa voimme 
tukea asiakkaitamme kohdistetusti heidän 
arjessaan. Toteutamme huomisen trendejä 
jo tänään – tätä menestyksekästä perinnettä 
jatkamme myös tulevaisuudessa.

Stiegelmeyer-ryhmä on kansainvälinen kumppanisi sairaaloiden ja hoitolaitosten sekä  
Burmeier-merkillään kotihoidon alalla. Tuemme asiakkaitamme käytännönläheisillä tuotteilla, 
ratkaisuilla ja palveluilla, joita kehitämme koko ajan edelleen. 

Ammattitaitomme •   Perustettu vuonna 1900 ja edelleen perheomistuksessa 
•   Koko maailmassa yli 1100 työntekijää 
•   Kaikkien päätuotteiden valmistus omissa tuotantolaitoksissa 
•   Tuotekehitys ja tuotanto Saksassa 
•   Huolto, koulutus ja prosessien optimointi asiakkaan tiloissa
•   Kansainväliset sertifioinnit ja vienti yli 60 maahan
•    Myyntiyhtiöt Alankomaissa, Belgiassa, Etelä-Afrikassa, Puolassa,  

Ranskassa ja Suomessa 

Tuotemerkkimme

Sairaala

Hoiva

Kotihoito

Hyvinvointi

Kalusteet

Huolto

Arvojen noudattaminen

Tulevaisuuden kehittäminen



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
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

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
Pivitsheider Straße 270 
32791 Lage
Phone +49 (0) 5232 9841 - 0
Fax +49 (0) 5232 9841 - 41
info@burmeier.com
www.burmeier.com

Stiegelmeyer-konserniin kuuluva yritys
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Päätoimipaikka / Headquarters

Asiakaspalvelun yhteystiedot verkkosivuillamme: 
Find your local partner on our website: 
www.stiegelmeyer.com/partner


