
Regia

Den individuella vårdsängen 
med många möjligheter

BO SÄKERT HEMMA

Internationell upplaga
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Regia – den låga sängen för skydd,
komfort och bekvämlighet

Innehåll

Lysande tyger 

Huvud- och fotdelar kan förses med hemtrevliga tyger om så 
önskas. Om inga komponenter av det delade sidoskyddet är 
konfigurerade kan också paneler i trä-, tyg- eller läderlook 
monteras. Sängen passar alla inredningsstilar. 

Elegant konstläder 

Om Regia kläs med elegant konstläder över hela sängen ser 
den inte längre ut som en vårdsäng. Ändå kan användar-
na njuta av alla fördelar med de elektriska justeringarna. 
Sidoskydd eller komponenter med ett annat utseende kan 
eftermonteras när som helst. På så sätt förändras sängen 
efter dina behov. 

sidoskyddet kombinerar skydd och frihet i en optimal 

balans. Med hjälp av Easy-Switch-systemet går det även 

att klicka på och av på några sekunder. På så sätt möter 

sängen förändrade behov och kan lätt anpassas till nya 

situationer. Med dubbelsängen Regia partner kan par 

återigen njuta av harmoniska timmar tillsammans.

På begäran erbjuder Regia hårt stoppade gavlar och 

sidopaneler. Högkvalitativa tyger eller konstläder och ett 

stort urval av eleganta trädekorer förvandlar sängen till 

ett mysigt designföremål som passar alla smaker. 

När vårdbehövande bor hemma blir deras säng ofta medelpunkten 

i vardagen. Sova, måltider, tv, samtal – mycket sker i vårdsängen 

när hälsotillståndet eller dagsformen gör det svårt att gå upp. 

Därför ska sängen med sin komfort och trevnad skapa en atmosfär 

av trygghet, främja den boendes rörlighet och avlasta de vårdande 

anhöriga. Vår Regia med det innovativa Easy-Switch-systemet 

uppfyller dessa krav på bästa möjliga sätt.

Regia vänder sig till kunder som vill ha en vårdsäng med många 

designmöjligheter och modern teknisk support. Som låg säng 

med stort höjdjusteringsområde främjar den fallprevention och 

möjliggör samtidigt en ryggvänlig vård. Det teleskopiskt delade 

•    Stort höjdjusteringsområde: 
26–80 cm

•    Hög och säker arbetsbelastning: 
225 kg

•    Individuellt anpassningsbar: 
- Liggytans bredd 90 eller 100 cm 
- Teleskopiskt delat sidoskydd för flexibelt skydd 
-  Sidoskydd, gavlar och paneler kan monteras lätt  

och utan verktyg med Easy Switch

Dubbelsäng Regia partner

•     Flexibel seniorsäng för par: 
–  Individuellt justerbara stöd i liggytan 
–  Bekväm sittposition 
–  Sänghalvorna kan enkelt separeras och åter   
     sättas ihop 
–  Attraktivt utseende
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En vårdsäng med mycket komfort och säkerhet, som upprätthåller 
de boendes rörlighet, avlastar vårdare och erbjuder många hem-
trevliga designmöjligheter – så kan vår Regia beskrivas. Med denna 
modell får både privatkunder och anspråksfulla äldreboenden en 
säng som flexibelt kan anpassas till växlande krav.

Som låg säng med ett stort höjdjusteringsområde på 26 till 80 cm 
och delade sidoskydd som tillval skyddar Regia boende från 
fallskador utan åtgärder som begränsar deras frihet. Därigenom 
följer den filosofin Werdenfelser Weg att inte begränsa friheten för 
människor i behov av vård.

En säng för höga individuella anspråk

Yttermått/höjdinställningsområde:

Den eleganta låga sängen Regia anpassar sig 
till alla komfort- och skyddsbehov.

Starka fördelar
•    Skötselhöjd på upp till 80 cm tillåter ett  

ryggvänligt arbete vid sängen
•    225 kg säker arbetsbelastning även för boende  

med övervikt
•    Bredd på 100 cm på liggytan och säng- 

förlängning på ca 20 cm finns som tillval
•    4-delad liggyta i metall med elektriskt   

inställbart högt benläge
•    Selektivt låsbar handkontroll

Regia

Produktegenskaper:

24-
volts-
system

Lågt fotlägeKörbarhet Tysk
ingenjörskonst

Låg säng Säng-
förlängning

Hög och säker
arbetsbe-
lastning

225 kg

Stort
höjdjusterings-
område

26 till
80 cm

Elegant klädsel eller hemtrevlig trädekor, sidopaneler eller  
sidoskydd – på dubbelsängen Regia partner kan par välja.

Starka fördelar
•    Stort höjdinställningsområde på 26–80 cm 
•    2 liggytor à 90 x 200 cm
•    Säker arbetsbelastning på 225 kg per liggyta
•    Ryggstöd och benstöd på liggytorna kan justeras individuellt
•    Höjdjustering och lågt fotläge på sängstommen är alltid synkro-

niserade, så att det inte finns någon risk för att de boende kläms
•    Ombyggnader och sidoskydd kan flexibelt anpassas med 

Easy-Switch-systemet

Dubbelsängen för en tillfredsställande  
vardag

Yttermått/höjdinställningsområde:

Regia partner
Tilltagande otrygghet och behov av vård i ålderdomen  
ställer par inför många utmaningar. Det gäller även frågan om 
att dela säng. Ofta flyttar en partner till en vårdsäng, medan 
den andra ligger ensam i äktenskapssängen. Förtrogenhet och 
intimitet i förhållandet blir lidande. I det här fallet erbjuder vår 
dubbelsäng Regia partner en idealisk lösning. 

Regia partner kombinerar de omvårdande styrkorna och 
komforten med en enkelsäng med säkerhetsfunktioner spe-
ciellt anpassade för par. Dessutom kan de två halvorna enkelt 
separeras och åter sättas ihop, om vården vid sängen kräver 
detta eller om partnerna under en tid vill sova i separata rum.

Produktegenskaper:

Lågt fotlägeKörbarhet Tysk
ingenjörskonst

Låg säng Säng-
förlängning

Hög och säker
arbetsbe-
lastning

2x225 kg

Stort
höjdjusterings-
område

26 till
80 cm
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Regias teleskopiska delade sidoskydd (TSG) kan enkelt och utan 
ansträngning dras upp. Om bara halvan i huvudänden ställs upp 
har den vårdbehövande tillräckligt med utrymme att ta sig i och ur 
sängen. Du kan om så önskas endast utrusta sängen med sidoskydd 
i huvudändan – med en längd på 110 cm erbjuder komponenterna 
ett skydd i enlighet med gällande standard.

TSG kan dras ut uppåt i 2 steg. I första läget ger de den boende 
orientering och förblir optiskt så diskreta att sikten är fri över hela 
rummet. Det andra läget ger ett fullt skydd. En diagonal uppställ-
ning av brädorna är också till hjälp för en bra känsla av stöd och 
säkerhet. Alla delar av TSG kan också monteras och tas bort som 
sidopanelerna och gavlarna med några få handgrepp – det inno-
vativa Easy-Switch-systemet gör det möjligt. Regia anpassar sig 
därigenom till alla behov och främjar de vårdbehövandes rörlighet.

För boende som har hög risk att falla ur sängen och vid användning 
av höga antidecubitusmadrasser rekommenderas att tillvalet 
kontinuerligt sidoskydd (DSG) väljs. Även det kan utan problem 
monteras och tas av – med Easy-Click-systemet.

I det första läget är TSG ett orienteringshjälpmedel och  
möjliggör oberoende i- och urstigning när det ställs upp  
i huvudänden.

Uppställningen i huvudändan till det andra läget erbjuder en 
idealisk balans mellan frihet och standardiserat skydd.

Brädornas diagonala uppställning ger en bra känsla av  
säkerhet.

Boende som riskerar att falla ur sängen skyddas säkert vid 
fullständig uppställning.

Moderna sidoskydd

Tillvalet kontinuerligt sidoskydd (DSG) kan fästas på några 
sekunder med hjälp av Easy-Click-systemet.

Med DSG får de boende som riskerar att falla ur sängen  
maximalt skydd (liknande som på bilden).

Den lätta separationen av sänghalvorna underlättar vården vid 
sängen och städningen av rummet.

Komfort och säkerhet för par
Regia partner erbjuder sina två användare individuell komfort, 
samtidigt som den skyddar dem samt avlastar vårdarna. Rygg- 
och benstöden på båda liggytorna kan justeras individuellt så att 
exempelvis en partner fortfarande kan läsa när den andra redan 
har somnat. Varje sänghalva har sin egen handkontroll.

Sängstommen å andra sidan rör sig alltid synkront med den 
stora höjdjusteringen från 26 till 80 cm och fällningen till det låga 
fotläget. På så sätt undviks fria utrymmen mellan liggytorna där de 
boende skulle kunna klämmas fast. Delade sidoskydd som tillval, 
som kan eftermonteras när som helst, säkerställer en skräddar-
sydd säkerhet. Varje sänghalva har som standard sin egen handkontroll.

Sängstommen rör sig alltid synkront, medan liggytorna kan  
justeras individuellt. Därigenom uppstår till exempel en  
bekväm sittposition.

BO SÄKERT HEMMA 

Sittpositionen
Elektriskt justerbara dubbelsängar är ofta bara enkelsäng-
ar med få funktioner som står bredvid varandra. Regia 
partner övertygar däremot särskilt med sin fällbarhet till 
en bekväm sittposition. Den stöder andningen, underlättar 
måltider i sängen och främjar deltagande i vardagen på 
ögonhöjd.
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Välj Regia med teleskopiskt, delat sidoskydd eller utan sidoskydd 
och njut av vårt flexibla system Easy Switch. Principen för Easy 
Switch är lika enkel som övertygande: Delarna i sidoskyddet, gav-
larna och sidopanelerna kan sättas fast och tas bort utan verktyg. 
För det används lättanvända lås som enkelt snäpps på plats och 
som den boende inte kan öppna av misstag. Gavlar från Nobla- 
serien och paneler kan på begäran levereras med klädsel i tyg 
eller konstläder.

Tack vare det enkla Easy-Switch-systemet kan Regia under 
användningens gång enkelt utrustas med sidoskydd eller ett nytt 
utseende och anpassas efter dina behov. Detta gör den till en 
säng som utvecklas med dig och stöttar dig i varje fas av livet. De 
avtagbara sidoskydden möjliggör även snabb ombyggnad, alltid 
anpassade efter respektive vårdsituation. Dessutom gör de det 
mycket lättare att ställa upp sängen.

Det patenterade systemet  
för anpassningsbara vårdsängar 
med standardenlig säkerhet

Byt ut eller ta bort fotdelar
 
•    Bättre åtkomst till den boende utan gaveldel,  

t.ex. för fotvård
•    Välj mellan höga fotdelar för en känsla av trygghet  

eller låga fotdelar för fri sikt
•    Välj mellan attraktiva trädekorer, tyger och konstläder

Sidoskydden kan kombineras fritt:
110/90 eller 90/110!

Längd 90

Byt ut huvuddelar på några sekunder – om så önskas
 
•    Hemtrevliga designvarianter, med eller utan grepplister
•    Välj mellan attraktiva trädekorer, tyger och konstläder
•  Gavlar och sidopaneler kan kombineras fritt

Modulär konstruktion  
och montering  
utan verktyg

Montera och demontera delade sidoskydd vid behov
 
•    Två element med en längd på 90 och 110 cm kan kombineras fritt  

eller användas separat
•   110 cm i huvudändan ger sidoskydd i enlighet med gällande standard
•    90 cm i huvudändan ger en känsla av säkerhet och orientering och 

lämnar gott om plats för att stiga i och ur sängen

Längd 110

BO SÄKERT HEMMA 

Mer flexibilitet och ökad  
säkerhet med Easy Switch
Sängar med Easy Switch uppfyller växlande skyddsbehov hos 
de boende och kan anpassas utseendemässigt efter personlig 
smak. Det flexibla sidoskyddet ger ett normenligt skydd, utan 
att det begränsar den vårdbehövandes rörlighet.

Låset snäpper fast – delen 
är fastsatt.

Alla Easy-Switch-delar sätts 
i sängramen och fästes med 
lättanvända lås.

Dra den orange säkringen 
framåt och tryck ner låset 
för att lossa fästet igen. 

Tryck bara på låset uppåt.
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Inom omvårdnaden utgör låga sängar ett viktigt bidrag till att 
undvika fallskador. Från en position nära marken är risken för bo-
ende endast liten, även om sidoskydden inte är uppställda. Enligt 
filosofin Werdenfelser Weg kan frihetsberövande åtgärder på så 
sätt lätt undvikas.

Med sitt stora höjdjusteringsområde på 26 till 80 cm uppfyller  
Regia alla vårdkrav. Den lägsta positionen ger den boende op-
timalt skydd i sängen. Med handkontrollen kan sängen justeras 
enkelt och intuitivt. Tack vare sin 3-stoppsfunktion stannar den 
automatiskt i ett mittläge på ca 40 cm – den idealiska höjden för 
enkel i- och urstigning. I det övre läget på upp till 80 cm erbjuder 
Regia vårdaren möjligheten att arbeta ergonomiskt på höfthöjd.

Alltid på rätt höjd

Det automatiska mellanstoppet vid ca 40 cm är den idealiska 
höjden för många för att stiga sig i och ur sängen.

Den ergonomiska vårdhöjden på upp till 80 cm skonar  
de anhörigas ryggar.

Starka fördelar
•  Stort höjdjusteringsområde på ca 26–80 cm
•    Steglös justering med enkel handkontroll
•    En låg säng möjliggör fallprevention utan 

frihetsbegränsande åtgärder
•    Ergonomisk vårdhöjd skyddar vårdpersona-

lens och anhörigas ryggar och upprätthåller 
deras hälsa

•    Optimal i- och urstigningshöjd främjar  
den boendes rörlighet

Det lägsta läget på endast 26 cm  
skyddar mot fallskador.

Komfort Njut av vardagen med en ny livslust

I sittande ställning kan den vårdbehövande  
delta i vardagen på ögonhöjd.

Tack vare sina flexibla justeringsmöjligheter erbjuder Regia 
många alternativ för att göra det möjligt för de boende att leva på 
ögonhöjd igen. Sängen kan sättas i ett lågt fotläge på upp till 15° 
med handkontrollen. I kombination med det upp till 70° justerbara 
ryggstödet ger den därigenom en bekväm sittposition. Vårdbe-
hövande kan sätta sig upp utan ansträngning. Inget står längre i 
vägen för ett livligt samtal eller en mysig kväll framför tv:n. Att äta 
är också mycket bekvämare i sittande ställning. Samtidigt minskar 
risken för aspiration.

Underbensstödet kan ställas i horisontellt läge med hjälp av hand-
kontrollen, om hälsoskäl gör att ett högt benläge önskas. 

BO SÄKERT HEMMA 

Regia movo
Om de boende inte längre kan gå upp ofta sä-
kerställer en mobil vårdsäng en vitalare vardag. 
Modellvarianten Regia movo kan manövreras utan 
ansträngning och köras till vardagsrummet eller  
till terrassen.
•   Stora 100 mm dubbla hjul för enkel körbarhet
•  Spårrulle gör det lättare att styra sängen
•  Höjdjusteringsområde 28–83 cm
•   Centralt hjullås (standard på alla Regia-varianter)
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Den låga sängen Regia skyddar  
mot fallskador, utan att begränsa friheten 

och komforten för de boende.

24-volts-drivningssystemet från Burmeier erbjuder en optimal säkerhetsstan-
dard för hemvård. Alla spänningsförande 230-volts-komponenter befinner sig 
utanför sängen. Den elektroniska spänningsomvandlaren SwitchMode sitter 
direkt bakom nätkontakten. På så sätt har de boende högsta möjliga säkerhet.

Sängen är strömlös så länge handkontrollen inte aktiveras. Det minskar ström-
förbrukningen med upp till 93 %. Att man inte behöver utföra läckströmsmät-
ningar, certifierade av TÜV Rheinland, sparar in ännu mer kostnader och 
arbete. En obligatorisk läckströmsmätning måste utföras vartannat år för vård-
sängar i kommersiellt bruk. Med 24-voltssystemet förlängs den tiden så mycket 
att ingen ytterligare mätning behövs utöver vårdsängens förväntade livslängd. 
Bruksanvisningen ger information om användningsperiodens längd.

Ingen läckströmsmätning krävs, inte ens vid första drifttagningen, eftersom 
den redan har utförts på fabrik. Det innebär att ingen elektriskt utbildad per-
son behöver vara med när sängen tas i drift – det sparar in extra kostnader.

BO SÄKERT HEMMA 

Starka fördelar

BO SÄKERT HEMMA 

Minskad strömförbrukning

*  Jämfört med 230-voltssystem  
vid ca 5 justeringar per dag

Upp till 93 % mindre 
strömförbrukning*

24-volts-drivningssystem

•    Skyddsklenspänningen från transformatorn  
direkt vid uttaget

•    Inga 230-volts-komponenter vid sängen
•    Ingen läckströmsmätning efter uppställning 

utöver sängens förväntade livslängd
•    Ett testcertifikat för varje säng finns att  

ladda ned

Spänningsomvandlaren SwitchMode  
genererar en skyddsklenspänning på 
24 volt direkt vid uttaget.

24 volt

230 volt
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Madrasser
Unna dig själv eller dina nära och kära ännu mer komfort genom att välja en Burmeier-madrass till din 
Regia. Våra vårdsängsmadrasser flyttas med exakt när rygg- och lårstöden justeras, så att hälsofräm-
jande liggställningar uppnår sin fulla effekt. Modellerna Sky-fit och Comfort-fit är därutöver vändbara 
madrasser med en slät sida och en inskuren sida. Därigenom blir dessa madrasser aldrig ”för hårda” 
eller ”för mjuka” – de kan helt enkelt vändas och erbjuder två olika liggkänslor.

Njut av en hälsosam sömn

Sky-fit – premiummodellen
•    Högkvalitativ 2-lagers-madrass med 2 cm Sky-therm®-skikt och 12 cm kallskumskärna
•    Snitt i kärnan säkerställer optimal anpassning till liggytan
•    Båda sidorna kan användas som liggytor
•    Kantzonsförstärkning för bekvämt sittande på sängkanten
•    Avtagbart vändbart överdrag, ena sidan polyuretan (PU), andra sidan polyester  

och viskos, rengöring i vanlig tvättmaskin
•    Kompressionshårdhet 5,0 kPa (kantzoner), 4,0 kPa (kärna), 2,5 kPa (ytterskikt),  

volymvikt 50 kg/m3 (kärna), 40 kg/m3 (ytterskikt)

Comfort-fit – mellanklassen
•    Den bekväma madrassen med en kärna av elastisk polyuretan-kallskum (14 cm)
•    Snitt i kärnan säkerställer optimal anpassning till liggytan
•    Båda sidorna kan användas som liggytor
•    Kantzonsförstärkning skyddar mot utrullning
•    Avtagbart vändbart överdrag, ena sidan polyuretan (PU), andra sidan polyester  

och viskos, rengöring i vanlig tvättmaskin
•    Kompressionshårdhet 5,0 kPa (kantzoner), 4,0 kPa (kärna), volymvikt 40 kg/m3

Basic-fit – instegsmodellen
•    Enskiktsmadrass gjord av bekväm polyuretan (12 cm)
•    Vitt, avtagbart PU-överdrag, rengöring i vanlig tvättmaskin
•    Kompressionshårdhet 4,5 kPa, volymvikt 40 kg/m3

Sky-fit-premiummadrassen (här  
utan överdrag) anpassar sig exakt till 
Regias liggyta.

Tillgänglig för
mått på liggytan:
 
Sky-fit 
 90 x 200 cm 
 100 x 200 cm

Comfort-fit 
 90 x 200 cm 
 100 x 200 cm

Basic-fit 
 90 x 200 cm 
 90 x 220 cm 
 100 x 200 cm 
 100 x 220 cm

Modellen Sky-fit med högkvalitativt 
Skytherm®-skikt.

Modellen Comfort-fit med  
kantzonsförstärkning.

Modell Basic-fit.

Stilfull och elegant – Regia övertygar med 
sin tidlösa design i kombination med unika 
tekniska fördelar.
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Praktiska tillbehör
Med originaltillbehör från Burmeier kan din Regia förvandlas till en skräddar-
sydd drömsäng och erbjuda ännu mer komfort och skydd. Exempelvis rekom-
menderas en sängförlängning på ca 20 cm för mycket långa boende. Den sätts 
helt enkelt in i sängramen vid fotändan. På sängar med delat sidoskydd kan 
två 110 cm långa delar täcka den förlängda liggytan om så önskas.

Tillbehör som skumläderklädsel för sidoskyddet eller undersängsbelysning 
för bättre orientering på natten ökar avsevärt säkerheten för den boende. 
Komfortliggytan med sina fritt fällbara delar, den flexibla hållaren för hand-
kontrollen eller sängklädeshyllan ger mer komfort och avlastning i vardagen.  

Primus  stängd  
i huvudändan, fotända  
med grepplister  
(endast trädekor)

Primus i huvudändan,  
Primus-Low i fotändan  
(endast trädekor)

Dekorer 1)

Körsbär Havanna Lindberg ek Bok natur Kungslönn Körsbär ädel
1) Regia partner: Bok natur och Körsbär Havanna

Gavlar 2)

Sängförlängningen med ca 20 cm sätts enkelt in i sängramen. 
Matchande stoppningsdelar för att förlänga madrassen finns 
också.

Skumläderklädsel som stötskydd på sidoskyddet.

Undersängsbelysningen  
är till för att ge en bättre  
orientering på natten och  
skapa ytterligare säkerhet.

Sängklädeshyllan är mycket praktisk när man bäddar 
sängen.

Tyger:
Ljusgrön Tiba 6210 
Röd Tiba 3210

Konstläder:
Vit 1-1142-197
Antracit 1-1142-395

Läslampan kan väljas för insättning i lyftbågehylsan  
eller för fastsättning på lyftbågen.

Komfortliggytan består av 50 rörliga fjädrar.

Med den böjbara  
hållaren befinner sig  
handkontrollen alltid i  
rätt position.

Stötfångare skyddar sängen och rummets inredning vid 
förflyttning och höjdjustering.

Med förlängningskabeln på 1,40 m kan handkontrollen  
användas i hela rummet.

Prinzino  
(endast trädekor, 
längre leveranstid)

Nobla i huvudändan,  
Nobla mala i fotändan 
(trädekor eller  
klädd)

Nobla (trädekor 
eller klädd, längre 
leveranstid)

2) Regia partner: endast med kombinationerna Nobla eller Nobla mala, trädekor eller klädd
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Värdebevarare
Vårt företag grundades år 1900 i Herford och har varit familjeägt 
sedan dess. Respekt och ansvar gentemot våra kunder, anställ-
da och partners är grunden för vårt dagliga arbete. Med ut-
gångspunkt i sådana 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 i 
ständig kontakt med våra kunder så att vi kan 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 vård i hemmet. Vi hjälper 
våra kunder med praktiska produkter, lösningar och 
tjänster som vi utvecklar fortlöpande. 

•   Grundades 1900 och är fortfarande familjeägt 
•   Över 1 100 anställda över hela världen 
•   Tillverkning av alla kärnprodukter i egna fabriker 
•    Produktutveckling och produktion i Tyskland 
•   Service, utbildning och processoptimering hos kunden
•    Internationella certifieringar och export till mer  

än 60 länder
•    Distributörer i Belgien, Finland, Frankrike, Nederländerna, 

Polen och Sydafrika 

Vår expertis

Sjukhus

Vårdhem

Vård i hemmet

Bekväma sängar

Objektmöbler

Service

Våra varumärken

Värdebevarare
Framtidsdesigner

Utrustning och alternativ
Utförande Regia Regia partner

Liggyta 90 × 200 cm ✓ –

Liggyta 100 × 200 cm O –

Liggyta 2 x 90 x 200 cm – ✓

Höjdjustering 26–80 cm 
Regia movo: 28–83 cm

26–80 cm

Säker arbetsbelastning 225 kg 2 x 225 kg

4-delad liggyta i metall med utvandrande ryggstöd ✓ ✓

Elektrisk höjning av underbensstödet (21 cm) ✓ ✓

Lågt fotläge (15°) ✓ ✓

Centrallås för fyra hjul Ø 50 mm (Regia movo: Ø 100 mm) ✓ ✓

Linak-24-volts-drivningssystem ✓ –

Dewert-230-volts-drivningssystem – ✓

Huvud- och fotdel Primus (endast trädekor) O –

Huvuddel Primus och fotdel Primus-Low  
(endast trädekor, ej tillgänglig med kontinuerligt sidoskydd DSG)

O –

Huvud- och fotdel Prinzino (endast trädekor) O –

Huvud- och fotdel Nobla (trädekor eller klädd, ej tillgänglig med DSG) O O

Huvuddel Nobla och fotdel Nobla mala (trädekor eller klädd, ej tillgänglig med DSG) O O

Dekorer Körsbär Havanna, Lindberg ek, Bok natur, Kungslönn, Körsbär ädel* O Bok natur,
Körsbär Havanna

Teleskoperbart sidoskydd (TSG) med Easy Switch
     –   2 delar 110/90 cm, kompletterande sidopaneler ingår vid behov 
     –   2 delar 110/110 cm, kompletterande sidopaneler ingår vid behov 
     –   2 delar 90/90 cm, kompletterande sidopaneler ingår vid behov 
     –   Inget sidoskydd, 4 sidopaneler 
     –   Klädda sidopaneler

O
O
O
O
O

O
O
O
O
O

Kontinuerligt sidoskydd (DSG) med Easy Click på båda sidor O –

Kontinuerligt sidoskydd (DSG) med Easy Click på en sida, kombinerat med TSG/sidopaneler O –

Sängförlängning (ca 20 cm) O O (endast på  
båda sidorna)

Lyftbåge med triangelhandtag O O

Sängbelysning O –

Nödsänkning batteri O O

Skumläderklädsel (tillgänglig för TSG och DSG) O O (endast TSG)

Läslampa O O

Sängklädeshylla O –

Stötfångare (valfritt 2 st./4 st.) O –

Komfortliggyta O O

Flexibel hållare för handkontroll O –

Förlängningskabel till handkontroll (1,40 m) O –

Trendelenburg-handkontroll (endast för vårdinrättningar) O –

Ytterligare pris-/ 
konfigurationshjälp-
medel på  
www.burmeier.com✓ = ingår som standard     

O = finns som tillval     

* Körsbär ädel för gavlarna Primus och Primus-Low



burmeier.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

Ett företag i Stiegelmeyer-gruppen
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Huvudkontor/Headquarters 

Deutschland/Germany
Stiegelmeyer GmbH & Co. KG
Ackerstraße 42
32051 Herford
Tel: +49 (0) 5221 185 - 0
Fax:  +49 (0) 5221 185 - 252
info@stiegelmeyer.com
www.stiegelmeyer.com

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


