Bijzettafels, Ravello, Relax

VEILIG THUIS LEVEN

Design

Cherusker

Duo

Softcover

• Kantelbaar bedtafelblad
• Hoogteverstelbereik
bedtafelblad 82-112 cm
• Breedte ingeklapt 52 cm,
totale breedte 114 cm
• Dubbele zwenkwielen van 50 mm,
2 vergrendelbare wielen

• Kantelbaar bedtafelblad
hoogteverstelbereik
bedtafelblad 80–113 cm
• Extra opbergplek
• Dubbele zwenkwielen van 50 mm,
2 vergrendelbare wielen

• Stoffen bekleding voor hoofdborden en
zijhekken in 7 aantrekkelijke kleuren
• Gemakkelijk aan te brengen, reiniging
in de wasmachine
• Voor de zorgbedden uit de Dali-serie
(Dali low-econ, Dali low-entry-econ,
Dali low-entry: alleen zijhekken)

Arminius

Solo

• In hoogte verstelbaar en
draaibaar bedtafelblad
• Breedte ingeklapt 54,5 cm,
totale breedte 125 cm
• Dubbele zwenkwielen van 50 mm,
2 vergrendelbare wielen

• Kantelbaar bedtafelblad
• Hoogteverstelbereik
bedtafelblad 80–113 cm
• Dubbele zwenkwielen van 50 mm,
2 vergrendelbare wielen

Hermann

Ravello

• Uitklapbaar bedtafelblad
• Breedte ingeklapt 55 cm,
totale breedte 119,5 cm
• Dubbele zwenkwielen van 50 mm,
2 vergrendelbare wielen

• Modelvariant Curo: vast geïnstalleerde voetsteun beweegt mee als de
rugsteun wordt versteld
• Modelvariant Sano: de voetensteun
kan volledig worden ingeschoven
• Rugsteun kan in 43°-ligpositie
worden neergelaten

Uw vakhandelaar

Hermann

Relax

• Zonder bedtafelblad
• Breedte 44,5 cm
• Dubbele zwenkwielen van 50 mm,
2 vergrendelbare wielen

• Knus aandoend houten frame
• Voor ligvlakbreedtes 90 x 200,
100 x 200, 120 x 200, 140 x 200,
120 x 220, 140 x 220 cm
• Kan worden gecombineerd met
elektrische lattenbodem- en
Lippe-bedinzetstukken
• Hoofdborden met frame van massief
beukenhout, er kan uit 4 dessins
voor vullingen en zijpanelen worden
gekozen

Varus
• Breedte 54 cm, hoogte 57 cm
• Dubbele zwenkwielen van 50 mm
• Verkrijgbaar in natuurlijk beukenhout, Koningsesdoorn, kers Havana
en Bella Noce Schoko
• Ideaal voor lage bedden

Bella Noce Schoko

Naturel beuken

Kersen Havanna

Esdoorn

Bij alle vragen
over verpleeg
bedden geeft
uw deskundige
vakhandelaar u
graag advies
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Nachtkastjes

Bedden en meubilair
voor de thuiszorg

Internationale editie

Verpleegbedden

Burmeier Veilig thuis leven
“Veilig thuis leven” - deze filosofie kenmerkt de producten van
Burmeier. Het bedrijf in Lage/Lippe in Oost-Westfalen is al jaren
de marktleider voor verpleegbedden op het gebied van
thuiszorg in Duitsland. De technisch innovatieve en duurzame
producten genieten een wereldwijde reputatie.
Sinds 1995 is Burmeier in de huidige samenstelling ook een
succesvolle dochteronderneming van de Stiegelmeyer-groep.
Bij de productontwikkeling staat altijd de gedachte centraal om
het leven thuis zo aangenaam mogelijk te maken voor mensen
die zorg nodig hebben en de mantelzorgers te onlasten
bij hun werk.
Gezellig design, moderne zijhekconcepten en de snelle beschikbaarheid van de producten zijn doorslaggevende argumenten
voor de gespecialiseerde handel en particuliere klanten. Met
Burmeier's 24-volt aandrijfsysteem zijn tijdens de verwachte
levensduur van het bed en daarbovenuit geen verdere lekstroommetingen nodig. Dit bespaart kosten en draagt bij aan
de uitstekende prijs-kwaliteitverhouding van de producten.
In de veilige, comfortabele bedden van Burmeier zullen u of
uw klanten zich zeer aangenaam voelen.

Woon- en seniorenbedden

Mobilisatie- en speciale bedden

Dali econ

Westfalia IV

Lippe IV + Relax

• Ligvlakbreedte 90 cm
• Veilige werklast 185 kg
• Hoogteverstelling 40-80 cm
• Zijhekken met Easy Click
• Optionele houten panelen
• Econ-230-Volt-aandrijfsysteem*

• Ligvlakbreedtes 80, 90, 100 cm
• Veilige werklast 185 kg
• Hoogteverstelling 35-80 cm
• Er kan uit verschillende houten
ombouwen worden gekozen
• 24-Volt-aandrijfsysteem

• Ligvlakbreedtes 80, 90, 100 cm
(te combineren met seniorenbed
Relax: 90 × 100 cm)
• Hoogteverstelling 29-74 cm
• Veilige werklast 200 kg
• 24-Volt-aandrijfsysteem
• Optioneel wasbaar in de machine

Dali low-econ

Westfalia-Klassik

Lippe 120/140 + Relax

• Ligvlakbreedte 90 cm
• Veilige werklast 200 kg
• Hoogteverstelling 35-80 cm
• Centrale wielvastzetting
• Er kan uit verschillende houten
ombouwen worden gekozen
• 24-Volt-aandrijfsysteem

• Ligvlakbreedtes 120 en 140 cm
(beide te combineren met
seniorenbed Relax)
• Veilige werklast 250 kg
• Hoogteverstelling 29-74 cm
• 24-Volt-aandrijfsysteem

Dali

Westfalia-Klassik

Allura II

• Ligvlakbreedte 90 cm
• Veilige werklast 185 kg
• Hoogteverstelling 40-80 cm
• Handschakelaar zonder kabel
• Zijhekken met Easy Click
• Optionele houten panelen
• 24-Volt-aandrijfsysteem
• Dali-Lock-app

Elegante uitrustingsvariant

• Licht houtdessin Magnolia
• Hoofd- en voetenbordgedeelte Lito
met knusse ronding
• Onderstel in de kleur Argentum
• Bedekte wielen

• Ligvlakbreedtes 100, 120 cm
• Hoogteverstelling 30-80 cm
• Veilige werklast 250 kg
• Anti-Trendelenburgpositie
elektrisch instelbaar
• 24-Volt-aandrijfsysteem

Dali wash

Regia

Gigant

• Ligvlakbreedte 90 cm
• Veilige werklast 185 kg
• Hoogteverstelling 40-80 cm
• Wasbaar in de machine
• Handschakelaar zonder kabel
• Zijhekken met Easy Click
• 24-Volt-aandrijfsysteem
• Dali-Lock-app

• Ligvlakbreedtes 90, 100 cm
• Veilige werklast 225 kg
• Hoogteverstelling 26-80 cm
• In 2 stappen naar boven uit te
schuiven telescopische zijhekken
• Er kan uit verschillende houten
ombouwen worden gekozen
• 24-Volt-aandrijfsysteem
• Modulair Easy Switch-systeem

• Ligvlakbreedte 120 cm
• Veilige werklast 350 kg
• Hoogteverstelling 40-80 cm
• Anti-Trendelenburgpositie
elektrisch instelbaar
• Optioneel met gedeelde
combineerbare zijhekken

Dali low-entry

Inovia

Vertica homecare

• Ligvlakbreedte 90 cm
• Veilige werklast 175 kg
• Hoogteverstelling 23-63 cm
• Handschakelaar zonder kabel
• Zijhekken met Easy Click
• Optionele houten panelen
• 24-Volt-aandrijfsysteem
• Dali-Lock-app

• Ligvlakbreedtes 90 en 100 cm
• Veilige werklast 225 kg
• Hoogteverstelling 22-77 cm
• Doorlopend zijhek
• Telescopisch zijhek optioneel
• Voetenbord met massief houten
greep
• 24-Volt-aandrijfsysteem

• Ligvlakbreedte 90 cm
• Veilige werklast 225 kg
• Hoogteverstelling 40-80 cm
• Brengt bewoner met één druk
op de knop in zit- en opsta-positie

• Veilige werklast 185 kg
• Hoogteverstelling 32-72 cm
• Optionele houten panelen
• Econ-230-Volt-aandrijfsysteem

Dali low-entry-econ

• Veilige werklast 175 kg
• Hoogteverstelling 23-63 cm
• Optionele houten panelen
• Econ-230-Volt-aandrijfsysteem

