
Comfort en veiligheid
in het eigen bed

Lippe-serie
en Relax-bedombouw 

VEILIG THUIS LEVEN
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Lippe 120/140 RelaxLippe IV

Nieuwe kwaliteit van leven in een vertrouwd bed
Sterke argumenten voor de medische vakhandel biedt de 
machinewasbare uitvoering Lippe IV wasbaar: Hij staat voor 
valideerbare hygiëne, bescherming en lastenverlichting van 
de medewerkers, evenals voor kosten- en tijdbesparing. Zo 
begint de Lippe- serie samen met u aan een nieuw veelbelovend 
 hoofdstuk in de thuiszorg.

Mensen op hoge leeft ijd of zieken en hun verzorgers profiteren 
van de ondersteuning van een verstelbaar zorgbed. Maar de stap 
ernaartoe is soms moeilijk. Het afscheid van het eigen geliefde bed 
betekent het begin van een nieuw hoofdstuk in het leven, dat met 
onzekerheden wordt omgeven.

Burmeier biedt een overtuigende oplossing voor dit gevoelige 
probleem. Onze bedinzetstukken uit de Lippe-serie kunnen een-
voudig in het vertrouwde, bestaande bedframe worden geplaatst. 
De persoonlijke uitstraling van de slaapkamer blijft  onveranderd, 
maar tegelijkertijd geniet u van de voordelen van een elektrisch 
verstelbaar bed - bijvoorbeeld de hoogteverstelling voor ergono-
mische verzorging of het vierdelige ligvlak voor een comfortabele 
verstelling van de rug- en bovenbeensteunen. Met een breedte van 
80 tot 140 cm biedt de Lippe ook meer ruimte dan een zorgbed.
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Inhoud

Voor de thuiszorg
Nummers verpleeghulpmiddelen:

Lippe IV: 50.45.03.0026
Lippe 120: 50.45.03.4003
Lippe 140: 50.45.03.4004

Nummers hulpmiddelen:

Lippe IV: 19.40.03.0026
Lippe 120: 19.40.03.4003
Lippe 140: 19.40.03.4004

Lippe IV wasbaar

•    Hoogteverstelling:
29 - 74 cm

•    Veilige werklast: 200 kg

•    Machinewasbaar voor valideerbare hygiëne:
- KTL-coating beschermt tegen corrosie
- Bescherming en verlichting voor medisch en 
   thuiszorgpersoneel
- Verlaging van de proceskosten door
   automatisering en snel hergebruik

•    Hoogteverstelling:
29 - 74 cm

•   Veilige werklast: 250 kg

•    Comfortabel alternatief bed voor zware cliënten:
-  Zeer groot ligvlak tot 140 x 220 cm
- Cliëntgewicht tot boven 200 kg mogelijk
- Zuinig en veilig 24-volt aandrijfsysteem

•    Zijhoogte:
45 cm

•   Afmetingen: van 90 x 200 cm tot 140 x 220 cm

    De elegante bedombouw:
- Geschikt voor de meeste Lippe-modellen
- Keuze uit elektrische motorframes
- 4 huiselijke houtdessins

•    Hoogteverstelling:
29 - 74 cm

•    Veilige werklast: 200 kg

•    Flexibel comfort:
- Grote selectie van verschillende lengte- en breedtematen
- Selectief blokkeerbare handschakelaar
- Ondersteunt valpreventie en ergonomische zorg

Pagina 4 Pagina 8 Pagina 10 Pagina 12
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Lippe IV 
De Lippe IV biedt een bijzonder grote keuze 
aan verschillende maten en past in bijna 
elk bestaand bedframe. Breedtes van 80, 
90 of 100 cm en lengtes van 190 of 200 cm 
zorgen voor flexibiliteit. Het grote hoogte-
verstelbereik van een lage 29 cm tot 74 cm 
helpt om moeiteloos op te staan en maakt 
voor de mantelzorgers ergonomisch wer-
ken mogelijk zonder hun rug te belasten.

Meer comfort en ondersteuning

Sterke voordelen
•   Veilige werklast 200 kg
•    4-delig ligvlak met latten van verend 

hout voor een rustgevende slaap en 
meer comfort bij het lezen of tv kijken

•    Selectief blokkeerbare handschakelaar 
voor eenvoudige bediening

•    5 beugelgrepen houden de matras in 
positie

•    De beugelgrepen kunnen naar buiten toe 
worden verplaatst, zodat 10 cm bredere 
matrassen kunnen worden gebruikt

Buitenafmetingen/hoogteverstelling (voor ligvlakafmetingen 90 x 200 cm):

Producteigenschappen:

*  in vergelijking met 230 Volt-systemen 
bij ca. 5 aanpassingen per dag

tot 93 % minder 
stroomverbruik*

VEILIG THUIS LEVEN 

Energiebesparing

VEILIG THUIS LEVEN 

24-volt-systeem

24 Volt

230 Volt

Alle modellen van de Lippe-serie hebben een 
modern 24 Volt-aandrijfsysteem. Profiteer van 
deze voordelen:
•    Veilige laagspanning vanaf de transformator 

in het stopcontact
•    Geen 230 Volt-componenten aan het bed
•    Geen lekstroommeting na installatie en gedu-

rende de verwachte levensduur van het bed
•    Voor elk bed is een testcertificaat voor down-

load beschikbaar 

Laag bed Grote hoogte-
verstelling

Hoge veilige 
werklast 24-

volt-
systeem29 tot

74 cm 200 kg

195 cm 85 cm

74
 c

m
29

 c
m

Standaard standvoeten met vloerstelschroeven 
zorgen voor een stevige stand.

5 beugelgrepen houden de matras 
stevig op zijn plaats.

De selectief blokkeerbare handschake-
laar biedt een hoog bedieningsgemak 
met de grootst mogelijke veiligheid.
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Lippe IV 

De afstand van de 
matrasbeugel
kan 10 cm verbreed 
worden. De beugels 
kunnen worden 
gedemonteerd.

Hulzen voor de 
bevestiging van de 
bedgalg en een 
leeslamp zijn aan 
beide zijden 
beschikbaar.

Het 4-delige,
elektrisch verstelbare 
ligvlak kan een 
veilige werklast van 
200 kg dragen.

Een 5de matras-
beugelgreep aan 
het voeten-einde 
geeft de matras 
extra houvast.

Onderbeensteun 
blijft bij afstelling 
van de bovenbeensteun 
horizontaal. Hij kan 
met behulp van een 
Rastomat naar beneden 
worden gezet.

Het veilige 24 Volt- 
aandrijfsysteem vereist 
geen lekstroommeting 
binnen de te verwachten 
gebruiksduur van 
de Lippe IV.

De elektronische 
schakelende Switch  -
Mode- voedingseenheid 
kan eenvoudig in een 
aansluiting worden 
gestoken.

4 standvoeten met 
vloerstelschroeven 
en bevestigingsverbin-
ding zorgen voor een 
stevige stand van het 
bedinzetstuk.

De handschakelaar 
met selectieve 
blokkeerfunctie 
maakt een veilige en 
intuïtieve bediening 
mogelijk.

De voordelen op een rijtje
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195 cm 85 cm

74
 c

m
29

 c
m

Grote hoogte-
verstelling

Het bedinzetstuk voor optimale hygiëneLippe IV wasbaar

De hygiënische voordelen van de machinale bedvoorbereiding zijn 
overtuigend: het biedt een optimale, valideerbare bescherming
tegen multiresistente ziekteverwekkers. Ook voor de gebruikers 
van thuiszorgbedden is het een voordeel, omdat in het forfaitaire 
tariefsysteem verschillende medewerkers, bewoners en verzorgers 
snel wisselend met de bedden in contact komen. 

Ons model Lippe IV wasbaar is ontworpen voor de reiniging in 
wasinstallaties en verhoogt de bescherming voor alle betrokkenen 
aanzienlijk. Tegelijkertijd spaart het wegvallen van de omslachtige 
handmatige reiniging tijd en middelen en voorkomt dat de 
bedinzetstukken onbenut zijn.

Sterke voordelen
•    Hoge beschermingsgraad IPX6 voor machinale reiniging
•    Kathodische dompelcoating (KTL) beschermt tegen 

corrosie
•    Resterende vloeistof stroomt weg door gaten
•    Voorbereiding op vervoer en opslag

zonder demontage van het aandrijfsysteem
•    Veilige werklast 200 kg
•    Ligvlakafmetingen 90 x 190 cm en 90 x 200 cm 

selecteerbaar, elk met 10 cm door middel van 
instelbare beugelgrepen te verbreden

•    Verlaging van de gebruikskosten door automatisering 
en snel hergebruik

Buitenafmetingen/hoogteverstelling 
(bij ligvlakafmetingen 90 x 200 cm):

Producteigenschappen:

Machine
wasbaarheid

Laag bed Hoge veilige 
werklast 24-

volt-
systeem29 tot

74 cm 200 kg
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Lippe 120/140

195 cm 115 / 135 cm

74
 c

m
29

 c
m

De overgang naar een traditioneel verpleegbed is voor sommige 
mensen ook lastig omdat er daardoor ook vaak minder plaats 
is. Wie tientallen jaren in een tweepersoonsbed of een breed 
futonbed heeft  geslapen, kan zich opgesloten voelen in een 
eenpersoonsbed. De Lippe 120/140 lost dit probleem op. Met 
een ligvlakbreedte van 120 of 140 cm biedt hij zoveel ruimte, dat 
de patiënt onbeperkt kan genieten van de kwaliteit van leven 
waaraan hij of zij is gewend. Tegelijkertijd past dit model in veel 
bredere bedombouwen.

De Lippe 120/140 is ook een huiselijk alternatief voor een
bed voor zware cliënten. Met zijn zeer veilige werkbelasting
van 250 kg kan het, afhankelijk van de gebruikte matras en toe-
behoren, een bewoner met een lichaamsgewicht van meer dan 
200 kg dragen. De optioneel verkrijgbare bedverlenging van 20 cm 
biedt ook aan grote personen de nodige ruimte.

Veel ruimte en comfort in elke levensfase

Buitenafmetingen/hoogteverstelbereik
(Bij ligvlakmaten 120 x 200 cm en 140 x 200 cm):

Producteigenschappen:

Laag bed Grote hoogte-
verstelling

Hoge veilige 
werklast 24-

volt-
systeem29 tot

74 cm 250 kg

De brede modellen Lippe 120 en 140 kunnen ook worden 
gecombineerd met onze Relax-bedombouw.

De kogelgelagerde hoogteverstelling werkt veilig, zacht en stil.

Standaard vloerstelschroeven en bevestigingsverbindingen 
zorgen voor een veilige stand.

De schakelende voeding is eenvoudig met het bedinzetstuk te 
verbinden via een aansluiting.

Sterke voordelen
•    Groot hoogteverstelbereik van 29 tot 74 cm voor valpreventie 

en ergonomische verzorging
•    De metalen latten van het ligvlak kunnen gemakkelijk en 

grondig worden gereinigd en zijn geschikt voor hoge gewichten 
tot 250 kg

•    Vloerstelschroeven voor een vaste stand
•    Zuinig en veilig 24-volt aandrijfsysteem
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Relax
De bedinzetstukken uit de Lippe-serie kunnen met veel bestaan-
de bedden worden gecombineerd - maar soms is een nieuwe 
bedombouw de betere keuze voor meer comfort. Dit geldt in het 
bijzonder voor onze Relax met zijn huiselijke houtlook. Het past 
perfect bij de meeste Lippe-modellen. Ook de maximale grootte 
van 140 x 220 cm is verkrijgbaar, zodat niets maximaal comfort in 
de weg staat.

De Relax is ook geschikt voor mensen die op zoek zijn naar een 
tweepersoonsbed met technische ondersteuning. Twee bedom-
bouwen kunnen worden gecombineerd tot één tweepersoonsbed. 
Elke partner kan daarbij een ligvlak kiezen dat aan zijn behoeft en 
voldoet. Naast de Lippe serie biedt Burmeier ook een elektrisch 
verstelbaar motorframe in de afmetingen 90 x 200 cm en 100 x 
200 cm. Dit frame staat niet op de vloer, maar is gemakkelijk te 
bevestigen aan bestaande bevestigingspunten in de Relax. Als de 
gebruiker de poten van de Lippe wil verbergen, kan hij optionele 
zijpanelen tot op de vloer gebruiken.

Sterke voordelen
•    Zijhoogte van 45 cm (zonder matras) voor comfortabel 

in- en uit bed stappen
•    Grepen aan de hoofdeinden geven de bewoners ondersteuning 

bij het zitten op het bed of staan in de kamer
•    Optionele houten afdekking overbrugt de middenspleet van een 

tweepersoonsbed

De combineerbare huiselijke bedombouw

Aantrekkelijke 
houtdessins
voor elke 
woonstijl

De Relax-bedombouw kan door aantrekkelijke houtcombinaties 
aan elke omgeving worden aangepast. De frames van de hoofd- en 
voeteneinden zijn altijd van massief beukenhout vervaardigd. Voor 
de bedzijden en hoofd en voeteneinde-opvullingen staan 4 hui-
selijke houtdessins ter beschikking. Naturel beuken past precies 

bij het frame. Esdoorn is iets helderder en meer grijsachtig – een 
dessin met een discrete elegantie. De houttint kersenhout Havana 
straalt een rustig, zelfverzekerd karakter uit. En de donkere Bella 
Noce Schoko zet krachtige accenten.

Het optionele, elektrisch verstelbare motorframe zorgt voor een 
groot ligcomfort.

Relax-bedombouwen kunnen tot een tweepersoonsbed 
worden gecombineerd, daarbij kan de middenspleet door een 
optionele houten afdekking worden overbrugd.

Naturel beuken Esdoorn Kersen Havanna Bella Noce Choco



1514

Met het bijpassende originele toebehoren van Burmeier kan het comfortabele 
en gezondheidsbevorderende eff ect van de Lippe-bedinzetstukken nog verder 
worden vergroot. De bedgalg en het opstahulpje bevorderen de mobiliteit 
en verschillende zijhekken beschermen tegen vallen. Met behulp van de 
toebehoren kan de Lippe nog flexibeler worden aangepast aan de individuele 
behoeft en van de patiënt.

Toebehoren voor meer levensvreugde en veiligheid 
in het dagelijks leven

De Sola-leeslamp geeft  een aangenaam licht zonder 
sterke warmteontwikkeling. Hij kan worden bevestigd 
aan de bedgalg of in de bevestigingshuls.

De opstahulp geeft 
veilig houvast bij het 
verlaten van het bed.

De aanpasbare poten
maken het mogelijk om de 

bedombouw met 7 cm te 
verhogen - ideaal voor hoge-

re bedombouwen.

De bedgalg maakt het voor de bewoner gemakkelijker om 
een comfortabele positie in bed aan te nemen.

Met behulp van de 19-cm-handgreep kunnen ook
hoge anti-decubitusmatrassen in de Lippe
worden gelegd.

De Lippe IV kan in combinatie met het bed Relax 
ook als tweepersoonsbed worden gebruikt.
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Het aanpasbare zijhek voor de Lippe IV kan moeiteloos 
omhoog en omlaag worden gezet.

Met de ver-
lengkabel van 
2,40 m kunnen

ook de handscha-
kelaars van de 

Lippe IV en Lippe 
IV overal in de 

kamer worden 
gebruikt.

De sensorhouder voor de handschakelaar bevindt zich met
zijn flexibele statief altijd in de gewenste positie op de Lippe IV.

Voor de Lippe 120/140 is een bedverlenging van 20 cm 
beschikbaar.

Het opzetbare Lippe-zijhek blijft  stevig op zijn plaats zitten en 
schermt één zijde permanent af.

Het ligvlak van de Lippe IV kan verbreed worden met de 5 cm 
brede verbredingsrails aan beide zijden.

De transport- en opslaghulp voor de Lippe IV vergemakkelijkt 
met zijn wielen het transport . Bij de Lippe IV wasbaar wordt hij 
standaard meegeleverd.

Modelvarianten Lippe IV Lippe IV wasbaar Lippe 120/140 Relax

Ligvlakbreedtes 80/90/100 cm 90 cm 120/140 cm 90/100/120/140 cm

Ligvlaklengtes 190/200 cm 190/200 cm 200/220 cm 200/220 cm

Hoogteverstelling 29–74 cm 29–74 cm 29–74 cm -

Veilige werklast 200 kg 200 kg 250 kg -

2 bevestigingshulzen hoofdeinde ✓ ✓ ✓ O 3)

5. Matrasbeugelgreep voeteneinde ✓ ✓ ✓ O 3)

KTL-coating – ✓ – –

Poten met vloerstelschroeven 
en bevestigingsverbindingen

✓ ✓ ✓ –

Selectief blokkeerbare handschakelaar ✓ ✓ ✓ O 3)

Houder voor handschakelaar O O – O 1)

Verlengkabel voor handschakelaar (240 cm) O O – O 1)

Rastomat voor onderbeensteun ✓ ✓ ✓ O 3)

 Ligvlak met latten van verend hout ✓ – – O 1)

Metalen lamellen ligvlak – ✓ ✓ O 2)

Motorframe – – – O

Linak-24-volt aandrijfsysteem ✓ ✓ ✓ O 3)

Leeslamp Sola O O O O 3)

Bedgalg met triangelgreep O O O O 3)

Opstahulp O O O O 3)

Aanpasbaar zijhek O – – O 1)

Lippe-zijhek O – – O 1)

• Bedverlenging 20 cm – – O O 4)

Verbredingsrail 5 cm O – – O 1)

Verhoogde matrasbeugelgrepen (ca. 19 cm) O O O O 3)

Opslag- en transporthulp O ✓ – –

   

Uitrustingen en opties 

✓ = Standaarduitrusting     
O = Optioneel verkrijgbaar     
– = Niet leverbaar

1) in combinatie met Lippe IV     2) met Lippe-Wash en Lippe 120/140     3) met alle Lippe-bedinzetstukken
4) Afmetingen 120 x 220 cm en 140 x 220 cm voor verlengde Lippe 120/140 beschikbaar

Bestelnummer Nominale 
afmetingen ligvlak

Daadwerkelijke 
ligvlakafmetingen

Speciale
ligvlakmaten

Daadwerkelijke 
ligvlakafmetingen

30.9456.2 90 x 190 cm 85 x 185 cm

30.9456.1 90 x 200 cm 85 x 195 cm

30.9456.4 100 x 190 cm 95 x 185 cm

30.9456.3 100 x 200 cm 95 x 195 cm

30.9456.6 80 x 190 cm 75 x 185 cm

30.9456.5 80 x 200 cm 75 x 195 cm

 

Bedbodem Lippe IV

90 x 200 cm
(ligvlakafmetingen)
100 x 209 cm
(buitenafmetingen)

100 x 200 cm
(ligvlakafmetingen)
110 x 209 cm
(buitenafmetingen)

120 x 200 cm
(ligvlakafmetingen)
130 x 209 cm
(buitenafmetingen)

120 x 220 cm
(ligvlakafmetingen)
130 x 229 cm
(buitenafmetingen)

140 x 200 cm
(ligvlakafmetingen)
150 x 209 cm
(buitenafmetingen)

140 x 220 cm
(ligvlakafmetingen)
150 x 229 cm
(buitenafmetingen)

Bestelnummer 
Beukendessin

53.5311.92 53.5311.12 53.5311.22 53.5311.23 53.5311.42 53.5311.43

Bestelnummer 
Esdoorndessin

53.5184.92 53.5184.12 53.5184.22 53.5184.23 53.5184.42 53.5184.43

Bestelnummer 
Kersen Havana-dessin

53.5681.92 53.5681.12 53.5681.22 53.5681.23 53.5681.42 53.5681.43

Bestelnummer 
Bella Noce choco-dessin

53.4889.92 53.4889.12 53.4889.22 53.4889.23 53.4889.42 53.4889.43

 

Afmetingen en dessins Relax
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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



burmeier.comburmeier.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

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

Vind uw plaatselijke partner op onze website:
Find your local partner at our website: 
stiegelmeyer.com/partner
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Een bedrijf van de Stiegelmeyer-groep

Hoofdkantoor / Headquarters


