Nachtkastjes
Clinic | Care | Homecare | Assist

INHOUD
NACHTKASTJES

04 Combino

15 Cosano-Brevo

08 Lumano

16 Credo

09 Compleo

17 Combino-Brevo

10 Cosimo

12 Conturo

02

Ze mogen dan klein en niet
nadrukkelijk aanwezig zijn in
een ruimte. Voor de bewoners
van een zorginstelling zijn
ze wel vaak het belangrijkste en meest persoonlijke
meubelstuk. Als helper naast
het bed, is het nachtkastje
vaak meer dan alleen een
opbergplek. Het is de plaats
voor persoonlijke bezittingen,
het biedt hulp bij het eten en
drinken, biedt ruimte voor
lectuur en zorgt voor blijheid
als er bloemen op staan.
Nachtkastjes dienen als
elementaire en belangrijke
meubelstukken als stille wegbegeleiders. Ze stellen hoge
eisen aan functionaliteit en
design om zo het leven van
hulpbehoevende mensen en
het verplegende personeel te
verlichten.

18 Alcamo

Stiegelmeyer heeft zich de
symbiose van functionaliteit
en design als kernopdracht
gesteld. Het resultaat zal u
aan de hand van deze
brochure duidelijk worden:
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Een veelvoud aan
verschillende nachtkastjes,
afgestemd op de behoeften
van onze klanten. Een serie
van stille, kleine, onmisbare
en vlijtige hulpjes.

Combino-Brevo
Decor: Kersen R 5360 VV
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Combino
De charmante ALLESKUNNER.
Ondanks de compactheid en geringe afmeting herbergt Combino
alle functionele mogelijkheden van een modern nachtkastje. Door het
veelzijdige programma met toebehoren en de hoge flexibiliteit past
Combino zich snel en charmant aan elke omgeving aan.
VARIABELE, licht te openen schuiflades.
Dankzij de op wieltjes lopende schuiflades wordt de inhoud
gemakkelijk toegankelijk gemaakt voor de gebruiker. Bovendien
kan de inrichting van de schuiflades variabel worden bepaald.
VEILIGHEID als vanzelfsprekendheid.
Door de gelagerde wielen van het bedtafeltje is het Combinonachtkastje beveiligd tegen omkantelen. Maar ook zonder bedtafel
biedt de Combino een aantal veiligheidskenmerken: een vast te zetten
uittrekbaar dienblad en een bijzonder sterk afgerond hoekprofiel en
een afgeronde bovenblad.

04 Bedside cabinet surface finish: Choco R 4889 VV
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Combino
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Adapter in combinatie
met nachtkastje
Combino
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Combino
Bedtafeltje als PARTNER.
Zowel links als rechts: aan de Combino kan heel eenvoudig en snel
een bijzonder stabiele en draaibare bedtafel worden gekoppeld. Een
gasveer maakt een traploze hoogteverstelling mogelijk van 72 cm
(onder tafelhoogte) tot 107 cm (stahoogte).
UITGEBREID programma met toebehoren.
Naast de variabele bedtafel kan het Combino-nachtkastje ook heel
eenvoudig met ander nuttige toebehoren worden uitgerust. Aan de
multifunctionele rail, die ook als handdoekhouder kan worden gebruikt,
kan bijvoorbeeld ook een leeslampje en een telefoonhouder worden
bevestigd. Onder de schuiflade is ook een koelkast te integreren.

06

Decor nachtkastje: Choco R 4889 VV 07

Decor nachtkastje: Goudrood R 4601 VV
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Lumano & Compleo
Twee VRIENDELIJKE werkkrachten.
Lumano en Compleo zijn een bijna identiek paar. Het Compleo nachtkastje
kenmerkt zich door een bijzonder huiselijk design met sterke ronde hoeken.
DIENBLAD als verlenging.
Lumano en Compleo onderscheiden zich door een uittrekbaar dienblad
boven de schuiflade. Als het blad volledig wordt uitgetrokken, wordt het
oppervlak met bijna de helft vergroot.

Compleo

50

79

49

HUISELIJKE schuiflades.
Alle elementen van de schuiflades zijn in deze hoogwaardige serie voorzien
van wieltjes waardoor ze eenvoudig en licht te openen en te sluiten zijn.
De schuiflade aan de onderkant biedt veel ruimte en is gemakkelijk bereikbaar. Doordat de schuiflades eenvoudig uit de kast kunnen worden gehaald,
zijn alle elementen zeer makkelijk te reinigen.
STEVIGHEID dankzij wieltjes.
Lumano en Compleo rollen op vier dubbele loopwielen door het leven.
Voor de veiligheid van de gebruiker en om valpartijen te voorkomen, zijn
de voorste wieltjes niet bestuurbaar. Dit zorgt voor een stabielere situatie
als het nachtkastje als steun wordt gebruikt. Toch zijn Lumano en Compleo
gemakkelijk tot aan het bed te trekken. Natuurlijk zijn naar wens ook wielen
met remmen leverbaar.

Lumano
08 Decor nachtkastje: Havanna R 5681 VV
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Cosimo
De compacte HELPER.
Net als het model Combino beschikt Cosimo over een bijzondere
eigenschap: het bedtafeltje. Bij dit model is dit een vast geïntegreerd
onderdeel.
VARIATIE in vormgeving.
Dankzij de variabele inrichting van de schuiflades en
dienbladelementen, kan Cosimo flexibel worden gebruikt.
OPBERGRUIMTE in elke positie.
Naast de sterk afgeronde oppervlakken en het vast te zetten  uittrekbare dienblad onder de eerste schuiflade, biedt Cosimo de gebruiker
een stabiele en draaibare bedtafel. Dankzij de gasveer kan de  tafel
eenvoudig traploos van 72 cm (lage tafelhoogte) tot 107 cm
(aangename stahoogte) ingesteld worden.
Huiselijk DESIGN.
Cosimo zorgt voor een aangename, huiselijke sfeer die met
toebehoren handig kan worden uitgebreid. Aan de multifunctionele
rail, die ook als handdoekhouder kan worden gebruikt, kan
bijvoorbeeld ook een leeslampje en een telefoonhouder worden
bevestigd. Onder de schuiflade is ook een koelkast te integreren.
VEILIGHEID als standaard.
Het bijzonder sterk afgeronde hoekprofiel voorkomt verwondingen en
maakt van Cosimo een zeer veilige wegbegeleider in de verzorging.

Cosimo
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Decor nachtkastje: Havanna R 5681 VV 11

Decor nachtkastje: Goudrood R 4601 VV
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Conturo & Estrado
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ROBUUSTE vrienden.
Conturo en Estrado lijken op elkaar omdat ze op hetzelfde onderstel zijn.
De verschilpunten zijn naast de mogelijke decors ook de vast geïntegreerde
bedtafels.
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BEREIKBAARHEID van twee kanten.
Beide nachtkastjes onderscheiden zich door een zeer grote flexibiliteit in
gebruik. Zowel de kast, de lade als het opbergvak kunnen van twee kanten
gebruikt en bereikt worden.

Estrado
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Grote DUURZAAMHEID.
De eenvoudige en mechanische hoogteverstelling van de bedtafel en de
robuuste bouwwijze bevorderen de levensduur van de twee modellen.
89
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Koelkast als OPTIE.
Naar wens worden Conturo en Estrado zo uitgerust dat er een koelkast
in het kastdeel kan worden ingebouwd.
De BIJZONDERHEID van Conturo.
Beproefd, bekroond en al honderdduizenden keren gebruikt. De mechaniek
van de bedtafel met de robuuste dubbele stangen zorgt voor een zeer
eenvoudige en uiterst stabiele constructie. Uiteraard kan de tafel ook
geïnclineerd worden.
De BIJZONDERHEID van Estrado.
Estrado beschikt over een bedtafel die ondersteund wordt door een gasveer.
Door een stabiele arm kan de tafel zeer eenvoudig in hoogte versteld en
geïnclineerd worden. Omdat de tafel volledig in het corpus is geïntegreerd,
is het bovenblad groter dan dat van de Conturo.

Conturo
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Decor nachtkastje: Beuken R 5311 VV
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Decor nachtkastje: Kersen R 5360 VV
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68 x 36

Cosano
De solide BEGELEIDER.
Waar andere nachtkastjes overlopen van veelzijdigheid, richt Cosano zich
alleen op wat belangrijk is. Optioneel is de Cosano leverbaar met wielen met
remmen en een geïntegreerde koelkast.
Zeer goede BEREIKBAARHEID.
De van twee zijden toegankelijke schuiflade en kast en het grote, doorlopende
opbergvak maken van de Cosano een beproefd nachtkastje.
Grote DRAAGVLAKKEN.
Dankzij de bovenplaat en de opklapbare bedtafel biedt Cosano in een nis veel
ruimte in combinatie met een huiselijk design.
EENVOUDIGE reiniging.
Dankzij de eenvoudige constructie kan het nachtkastje gemakkelijk gereinigd
worden.

Cosano

Cosano-Brevo
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Cosano-Brevo
De kleine BEGELEIDER.
Net als de grote Cosano, zijn Cosano-Brevo en de twee volgende lage
nachtkastjes ontwikkeld als optimale aanvulling op de moderne laag
verstelbare verzorgingsbedden.
Gewoon PRAKTISCH.
Ondanks de kleine gestalte, heeft Cosano-Brevo veel nuttige eigenschappen:
veel opbergruimte en zeer onderhoudsvriendelijk.

14 Decor nachtkastje: Kersen R 5360 VV
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Decor nachtkastje: Kersen R 5360 VV
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Credo

54

De kleine GROTE.
Credo is een heel bijzonder laag nachtkastje. Als deel van het nieuwe meubelsysteem Adrano is dit nachtkastje bovendien een zelfstandig model met
interessante functies en designelementen.
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RONDE hoeken.
Sprekend voor de Stiegelmeyer kwaliteit zijn de sterk afgeronde hoeken aan
de bovenzijde. Bovenop het voorkomen van verwondingen en de functionaliteit
bieden deze afgeronde hoeken en de verschillende kleuruitvoeringen een
bijzonder huiselijk design.
Verborgen VERFRISSING.
Verborgen in de zijwand bevindt zich een gemakkelijk toegankelijke flessenhouder. Zo zijn dranken altijd goed bereikbaar op een handige hoogte, vallen
ze niet om en kunnen ze na gebruik weer veilig worden opgeborgen. Het flesvak
is naar keuze links of rechts leverbaar.
Grote OPBERGVAKKEN.
Twee grote schuiflades, voorzien van wieltjes, bieden de gebruiker voldoende
ruimte voor persoonlijke bezittingen.

Credo

Combino-Brevo
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Combino-Brevo
De kleine MOOIE.
Qua design en functionaliteit identiek aan de grote Combino biedt CombinoBrevo dezelfde karaktereigenschappen: hoge veiligheid door het sterk
afgeronde hoekprofiel en de afgeronde bovenplaat, een vast te zetten
uittrekbaar dienblad, schuifladenelementen voorzien van wieltjes, een
grote schuiflade en een uitgebreid programma met toebehoren.
BIJZONDER
Ondanks de geringe hoogte kan bij de Combino-Brevo zowel links als rechts
een traploze, in hoogte verstelbare bedtafel worden aangebracht.
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Decor nachtkastje: Eiken R 4223 VV
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Alcamo
TOEGANKELIJKHEID vanaf twee zijden.
Het nachtkastje onderscheidt zich, doordat het
uiterst flexibel te gebruiken is. De kast- en
schuifladenelementen alsmede het opbergvak
kunnen vanaf twee zijden gebruikt of bereikt
worden.
TRAPLOZE hoogte-verstelling.
Alcamo beschikt over een door een gasveer
ondersteunde eettafel. Dankzij een stabiele arm
kunnen de hoogte en de hoek van de tafel, bv. als
boekensteun, heel makkelijk versteld worden.

Alcamo
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Decor nachtkastje: Eiken R 4223 VV 19
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Server Pleto

184361
Gebogen handgreep | chroom

zonder meerprijs

TRAPLOZE hoogte.
Server Pleto, verstelbaar van 69 tot 104 cm, is zowel staand als zittend een
uitstekende tafel. Dankzij de gasveer kan de hoogte eenvoudig, individueel en
traploos worden ingesteld. Uiteraard kan het dienblad geïnclineerd worden.
Een klein deel van het blad blijft horizontaal staan en doet dienst als praktisch
opbergvlak.

R 5184 VV

186024
Gebogen handgreep | mat

De ELEGANTE dienaar.
Bijzonder in het segment nachtkastjes van Stiegelmeyer is de robuuste maar
uiterst lichte en elegant werkende Server Pleto.
STABIELE c-vorm.
Server Pleto is een technisch hoogstandje en biedt een grote stevigheid dankzij
het C-vormige onderstel. Met name rolstoelgebruikers kennen en waarderen de
hoge kwaliteit van Stiegelmeyer: stabiliteit.

Esdoorn

194260
Stanggreep | chroom

Havanna
R 5681 VV

194259
Stanggreep | mat
175984
Handgreep | chroom

Kersen
R 5360 VV

194258
Handgreep | mat
106178
Handgreep | hout/metaal

Cognac
R 5410 VV

Server Pleto

meerprijs

151284
Handgreep rond | mat metaal
151279
Handgreep hoekig | mat metaal

Goudrood
R 4601 VV

197121
Handgreep vlak | mat metaal

Peren
107143
Rondo | beuk

R 5411 VV

Beuken
R 5311 VV

Handgrepen & decors
VARIABEL en VEELZIJDIG.
Naast de functionaliteit is de huiselijke sfeer een belangrijk criterium voor de
vormgeving van de Stiegelmeyer producten.

Eiken
R 4223 VV

Het grote aantal decors en handgrepen biedt de vrijheid om de nachtkastjes
naar persoonlijke smaak en voorkeur aan te passen aan de omgeving.

Choco
R 4889 VV
20 Decor bedtafel: Choco R 4889 VV
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Decor: Beuken R 5311 VV

Reling op het nachtkastje

4.

5.

Speciale
uitrusting voor
het nachtkastje.
Naast het bed is het nachtkastje zonder twijfel het belangrijkste
meubelstuk in de kamer. Wij hebben van alles bedacht om de
functionaliteit ervan nog verder te verbeteren.
De reling in aluminium op de bovenplaat van het nachtkastje
dient voor de bevestiging van de praktische handdoekhouder
of flessenhouder. Deze kunnen optioneel over de gehele
lengte verschoven worden (grote afbeelding).
Op grijpbare afstand heeft de krukkenhouder op het
nachtkastje een goede positie gevonden. Met behulp van een
excentervergrendeling zuigt de krukkenhouder zich op het gladde
oppervlak vast (afbeelding1). Zelfklevende montageschijf bij de
levering inbegrepen.
De flessenhouder dient voor het veilig opbergen van flessen
en glazen op de bovenplaat van het nachtkastje (afbeelding 2).
De meervoudige contactdoos met kinderbeveiliging en
aansluitsnoer is VDE-gekeurd en kan gebruikt worden om
230 Volt-apparaten aan te sluiten (afbeelding 3).
Een afvalbak met deksel en inhoud van 5 l is geschikt voor het
veilig en hygiënisch verwijderen van afval. Het kunststof reservoir kan
makkelijk gereinigd worden en wordt gewoonweg in de multifunctionele
rails van het nachtkastje gehangen (afbeelding 4).

1.

22

2.

3.

De documentenhouder is voor de bewoners een praktische
opbergplaats voor tijdschriften en boeken, en helpt om ruimte
te besparen in het nachtkastje (afbeelding).
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Finland / Suomi

Stiegelmeyer Oy
Ahjokatu 4 B
15800 Lahti
Phone +358 (0) 3 7536 - 320
Fax
+358 (0) 3 7536 - 330
E-Mail stiegelmeyer@stiegelmeyer.fi
finland.stiegelmeyer.com

Netherlands / Nederland

Stiegelmeyer BV
Peppelenbos 7
6662 WB Elst
Phone +31 (0) 345 581 - 881
E-Mail info@stiegelmeyer.nl
netherlands.stiegelmeyer.com

Poland / Polska

Stiegelmeyer Sp. z o.o.
86-212 Stolno, Grubno 63
Phone +48 56 6771 - 400
Fax
+48 56 6771 - 410
E-Mail info.stolno@stiegelmeyer.pl
poland.stiegelmeyer.com

France

Stiegelmeyer SAS
451 Chemin de Champivost
69 760 Limonest
Phone +33 (0) 4 7238 - 5336
Fax
+33 (0) 4 7238 - 5481
E-Mail contact@stiegelmeyer.fr
france.stiegelmeyer.com

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
E-Mail info.southafrica@stiegelmeyer.com
south-africa.stiegelmeyer.com

Stiegelmeyer GmbH & Co. KG

Ackerstraße 42, 32051 Herford, Germany
Phone +49 (0) 5221 185 - 0
Fax
+49 (0) 5221 185 - 252
E-Mail info@stiegelmeyer.com
www.stiegelmeyer.com

Technische veranderingen voorbehouden. De getoonde kleuren kunnen afwijken van de realiteit. Stand 12/2016. Versie 1A. Artikelnummer 600223.
Subject to technical changes without notice. The shown product colours may differ slightly from the actual product. Last updated 12/2016. Version 1A. Item no. 600223.

Uw bed – onze zorg
Your bed – our passion
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