
HOOG-LAAG BEDDEN
HANDSOME

HANDSOME 1000, HANDSOME 2000 EN HANDSOME 3000.

V
e

rsie
 1.3



HANDSOME 
BEDDEN

Bij alle diensten die wij leveren, staan wij punctueel 

achter onze eigen filosofie: ‘Natuurlijk in beweging’. 

Stabiliteit en veiligheid

De Handsome hooglaag-bedden zijn weergaloos solide, heeft een uniek 

design en is uitermate functioneel elektrisch verstelbaar. Door de keuze 

uit twee varianten hooglaag-systemen en een uitgebreid assortiment in de 

buitenzijde, brengt het bed bovenop de veiligheid en stabiliteit, een bijzonder 

mooi plaatje. 

De Handsome bedden voldoen aan de Europese wet-en regelgeving en zijn 

CE gemarkeerd, klasse 1 aangemeld onder nummer NL-CA002-2018-43924. 

Daarnaast ook TÜV gekeurd volgens nummer: 2633401-02\2018. De 

fabrikant is ISO 13485 gecertificeerd.

Mobiliteit en zelfstandig

Met de Handsome bedden combineren wij twee essentiële eisen: we 

behouden de mobiliteit van de zorgvrager zo optimaal mogelijk én we 

verlagen de fysieke belasting van de zorgverlener. Zo blijven wij natuurlijk

in beweging.



HANDSOME 
1000

Samen genieten
De kracht van de Handsome 1000 schuilt natuurlijk achter de 

inhoud. Wat de buitenzijde belooft maakt de binnenzijde waar. 

Comfort in alle opzichten
De Handsome 1000 lift u met een zeer sterke schaarconstructie 

zonder te wankelen omhoog. Het bed beschikt over een 38 cm tot 

80 cm verstelling en is veilig en stabiel. De handschakelaar kan 

worden vergrendeld met een sleutel. Het ruggedeelte heeft een 

virtueel draaipunt dat schuifkrachten op de stuit voorkomt. De 

Handsome 1000 is vervaardigd uit hoogwaardig materiaal en is 

daardoor duurzaam inzetbaar. De verstellingen hebben als doel de 

zelfredzaamheid van de zorgvragen te vergroten.

Uiterlijk
De keuze van de kleuren en vormen van het hoofd- en voetenbord 

hangt af van ieders persoonlijke smaak.hangt af van ieders persoonlijke smaak.



Goede zorg en producten zijn 
nauw met elkaar verbonden.

HANDSOME 2000



HANDSOME 
2000

Meegroeien in zorgvraag
De fraaie Handsome 2000 is een tijdloos “meegroei bed”. Zonder 

ingrijpende handelingen is het bed eenvoudig aan te passen aan de 

actuele zorgvraag. 

De Handsome 2000 lift met een oersterke Y-schaarconstructie van 

25 cm tot 80 cm hoog. Zelfs in deze hoogste stand blijft de enorme 

stabiliteit gewaarborgd. Met een eenvoudige bediening middels een 

handschakelaar zijn alle uitgebreide verstellingen mogelijk, waaronder 

de luxe comfortstand. Om de schuifkrachten op de stuit te voorkomen, 

heeft het ruggedeelte  een virtueel draaipunt.

De Trendelenburgstand is met een sleutel te vergrendelen. Om de 

veiligheid van de zorgvrager zeker te stellen is de beremming van de 

Handsome 2000 centraal twee-om-twee geremd. De zorgverlener kan 

zo het bed ontgrendelen zonder een afstand te creëren met de zorgvrager.

Uiterlijk
De Handsome 2000 is uiterst fraai vormgegeven en door de luxe afwerking 

met wielkappen brengt dit tijdloze bed nog meer sfeer. De keuze van de 

kleuren en vormen van het hoofd- en voetenbord hangt af van ieders 

persoonlijke smaak.



ONRUSTHEKKEN
De Handsome bedden kunnen uitgevoerd 

worden:

1. zonder onrusthekken

2. met Sta-op beugel

3. met doorlopende onrusthekken

4. met gedeelde onrusthekken; verkrijgbaar in 

de volgende verdeling 1/2, 1/3 of 2/3.

De Handsome bedden kunnen 

aangepast worden naar de wensen 

van het moment. Als de zorgvraag 

geen onrusthekken vereist, behoeft 

het bed geen aanpassingen. Indien 

de zorgvraag zich wijzigt kunnen 

eenvoudig onrusthekken geplaatst 

worden.



Om te innoveren blijven 
wij natuurlijk ook in beweging.



KLEUREN

Hoofd- en voetenbord
De Handsome 1000 en - 2000 

zijn standaard leverbaar in de 

onderstaande vier kleuren. Op 

aanvraag zijn andere kleuren 

mogelijk.

COUNTRY 
OAK

BEECH
PIEMONT 
MOKKA

KIRSCHBAUM 
ROMANA



DeDe t toeoekokokokomsmsmsmsmsmsmsmsmsmst t t t isisisisisisisisisisisis n n n n n n n n n nuuuuuuuuuu
WatWat on ons os os oog og og aanaan ee ee ee ee een bn bn bn bn bn boxsoxsoxsoxsoxspring ng doedoet geloven, maakt de binnenzenzenzijdijdijde e e 

meemeemeer dr dan an an waawaar. r. DezDezDeze be be be be bijzijzijzonder er HanHandsome 3000 bezit alle functnctnctnctiesiesiesies 

van ee een zn zn zorgbed en en en en ka kan indindien en zorg aan het bed noodzakelielielijk is is 

voorzirzien en worden van an an alle op op optietietieties, s, s, zelfs de onrusthekken.

In de twetweepeepersoonsonsonsons ui ui uitvotvoering ng ng verloopt de hoog-laagverstestellilling ng ng ng ng ng 

synsynsynsynsynchrchrchrchrchroonoonoonoonoon, t, t, t, terwerwerwijlijl de de an an an an anderdere ve verserstellingen individueel in te st stellellen en 

zijzijzijzijn.n.n.n.

UiUiUiUiUitztztztztzonononondedededededededederlrlrlrlrlrlrlrlrlijijijijkeke sfeererer
De De HanHandsodsome me me 3000 b0 beziezit ht het 2000 onderstel. Om het comfomfort 

te te te te te ververververververgrogrogrogrogrogrotentententen is he het st staltalen frame me optioneeleel oo oo ook vk vk verkerkrijrijrijrijgbagbagbagbaar ar ar ar metmetmet  

kunkunstsstsststoftof schotelselselsels. B. B. B. Bovenop de ve veiliilighegheid id en en stastabilbilbiliteiteiteit it it brebrebrengtngtngtngtngt de de de de deze ze ze ze 

HanHandsodsome me 3003000 e0 e0 een en en en warwarwarwarm tm thuihuihuisgesgevoevoel. l. l. Er Er kankan ge ge gekozkozkozkozen en en worworworwordendendenden  

uit dr drie ie ververschschillillendende pe pe projrojrojrojectectectectstostostosto!en!en, i, iedeeders rs metmetmet ee een un uitgitgebrebrebreideideideideide e e 

kleklekleklekleurcurcurcurcurcollollollollectie en eigensenschachappeppeppen.n.n.

Natuurlijk bewegen
verhoogt de kwaliteit van zorg.

MAYA

JET

ULTRA



MoMoMoMoMoMoMoModedededededededernrnrnrnrnrnrnrn e e e e en n n n bubububububububuitititititititenenenenenenengegegegegegegewowowowowoon stabiel:
WijWij sl sluituituiten en onsons aa aa aa aan bn bn bn bij ij ij ververanderingen en 

tretrendsnds in in in de de zo zo zorg.rg.rg.rg. Me Me Me Met ot onze Handsome 

hoohooglaglaag-ag-ag-bedbeddendendenden co co combimbinerneren we een 

huihuiselselijkijkijk ui uitsttstralralralinginging me met et een oersterk 

hooglaag-ag-syssysteeteem. m. 

SaSaSamememememen n n n n n n gegeninininietetetenen:::
De De krakrachtcht van de He Handandsome schuilt 

natnatuurlijlijk ak achtchter er de de inhinhoud. Wat de 

buibuitentenzijzijde de belbelbeloofoofooft mt maakt dt de binnenzijde 

waar. r. 

Garantntntntntntntieieieieie:
KwaKwalitliteiteit st staataat bi bij ons ns in een hoog vaavaavaandendel. 

U kU krijrijgt gt 10 10 jaajaar gr garaarantintie oe op hp het frame, met 

uituituitzonzonderderderinging va van sn slijtagtage, en 3 jaar garanrantie 

op op de de motmotoreoren. n. n. De ververwacwachtte levensduur 

is ca.ca.ca.ca. 10 10 10-15-15-15 ja ja jaar,ar, afhankelkelkelijk van gebrebruik.

VoVoVoVoVoorororor u u u u u u, dededede v v v v vererererzozozozozorgrgrgrgrgerererer::
De ververstelling van de Ha Ha Ha Handsndsndsomeome 2000 00 

en hanhandsome 3000 geschiedt door een 

zeezeer sterke Y-schaarconstructie. Met een 

gebgebruiksvriendelijke bediening verstelt u 

hethet be bed ed eenvoudig tot ieder gewenwensteste 

ververstestelling;ng; u kunt zelfs het bed in in een luxe 

fauteuil veranderen. Het bed ondersteunt u 

bijbij het rechtop komen en vergemakmakkelijkt 

de transfer.

Voor u, de zorgverlenenener:
De Handsome 2000 en 3000 ka kan vn versersersteltelteld d d 

worworworworden van 25 cm tot 80 cm.cm. Bi Bi Bij dj dj de e e 

10-10-10-knoknoknops handschakelaar kan er er be behalhalhalve ve ve de de de 

Anti-Ti-Trendelenburg middels de slesleuteutel ol ook ok 

de TreTreTrendelenburg ingeschakeld ld worwordenden. . 

Vanzelzelfsprekend zijn op dit veilige ge bedbed al alle le le 

optiesies mogelijk. Mede door de eeneenvouvoudigdigdige e e 

bediening en de vele mogmogelielijkhjkhedeedeeden n n 

verlenlengt het bed uw zorg. 

VoVoVoVoorororororor u u, , dede zororgmanangeger:
De HanHanHandsome 2000 en 3000 is ve vervarvaardardardigdigdigd 

uit ho hoogwaardig materiaal en is ds ds daaraardoodoodoor 

duuduurzaam inzetbaar. De ve verserstellinlingengengen 

hebhebben als doel de zelfredzaamaamheiheiheid vd vd van an 

de zorzorgvrgvrageager tr te ve vergroten. Da Daarnarnarnaasaasaast kan an 

hethet bed gecombineerd wordenden me me met een en en 

smasmart-matras zodat de zo zorgvrgvrgverlerleneeners rs de de de 

grenzen van fysieke belasting niet ht hoevoeven en 

te overschrijden. Uiteraard voldoet het bed 

aan alle Europese wet- en regelgeving. Met 

een uitgebreide keuze in de buitenzijde 

brebrebrengt de Handsome 2000 en 3000 sfeer 

in iedere vertrek.
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MAAK UW 
SLAAPVERTREK 
COMPLEET

Om de Handsome bedden compleet te 

maken, kunt u kiezen uit drie verschillende 

nachtkastjes en een bijpassende kledingkast.

Nachtkast 1

Afmeting 48 x 48 x 65 cm. 4 wieltjes, diagonaal geremd.

Nachtkast 2

Afmeting 48 x 48 x 74 cm. 4 wieltjes, diagonaal geremd. 

Nachtkast 3

Afmeting 53 x 46 x 87 cm. In hoogte verstelbaar uittrekblad. 

Aan 2 zijdes te gebruiken.

Kledingkast

Afmeting 100 x 200 x 60 cm. Locker voor waardevolle 

spullen. 

De kast is afsluitbaar en indeling is bespreekbaar.

Kleuren

1

BEECH
PIEMONT 
MOKKA

COUNTRY 
OAK

KIRSCHBAUM 
ROMANA

EIGENSCHAPPEPPEN 90x200 HANDSOME 1001001001001001001001000 0 0 HANHANHANHANDSODSODSODSODSODSODSODSOME 2000 HANHANHANHANHANHANHANDSODSODSODSODSODSODSODSODSODSOME ME ME ME ME ME ME ME 3003003003003003003000000000

Afmeting buitenmaat 103 x 207 cm 103103 x  x 207207207207207 cm cm cm cm 95 x 2x 2x 205 cm

Afmeting binnenmaat/ 90 x 200 cm 90 90 90 x 2x 200 00 00 cmcmcmcmcmcm 90 90 x 200 00 00 cmcm

Extra breed 100x200 en 110x10x200200200 100100x20x200 e0 e0 e0 e0 e0 en 1n 1n 1n 110x10x10x200200200 100100x20x200 en 1n 1n 110x10x10x200200200

Hoogteverstelling 38-80 cm
25-25-25-80 80 cm cm cm cm cm , 

27-27-27-27-82 82 82 cm cm cm bijbij 4 wiewielenlen ge geremremd.d.

25-25-80 80 cm,cm,

27-27-82 82 cm cm bijbij 4  4  4 wiewiewiewiewielenlenlenlen geremd.

Verstelling ruggedeelte 70° 70°70°70° 70°70°70°70°

Verstelling 

bovenbeengedgedgedeeleeleeltetetete
30° 30°30°30°30° 30°

Verstelling 

onderbeeneengedgedgedeeleeltete
22°22°22° 22°22° 22°

AntAntAnti-Ti-Ti-Trenrenrendeldelenbenburgurg NieNieNieNiet at at aanwezig 14°14° 14°

TreTrendendelenlenburburgg Niet at at aanwanwanwezig 14° vergrendendendeld 14° vergrendeld

TusTussensenstostop p NieNiet at aanwanwanwezieziezig AanAanwezigigig Aanwezigig

BerBerBeremmemmemminging
CenCentraal twetwee-oe-om-tm-tm-twee 

gergeremd

CenCentratratraal al al twetwetwee-oe-oe-om-tm-tm-tweewee geremd, 

4 w4 w4 wielielen en gergergeremdemdemdemdemd ee ee een on optie.

Centraal twetwee-om-twee ge geremremd, 4 

wielen ge geremd een optoptie.ie.

WieWieWieWielenlen 100100 mm mm
75 75 mm,mm, 10 100 m0 mm m m 

of of 75 75 mm mm metmetmet wi wielkelkappappenen

75 75 mm,mm, 10 100 m0 mm m 

of of 75 75 mm met wielkappen

LigLigvlavlakk 4-delig mg mg mg metaetaetaetaetalenlenlenlenlen li ligvlgvlakakak 4-d4-d4-delielielielig metaetaetalenlenlen li li ligvlgvlakak 4-d4-delig mg metaetalenlen li ligvlgvlakak

MaxMaximaimaimale le le le belbelbelastastinging be beddd 225225 kg kg kg 225225225225225225 kg 225 kg kg

MaxMaximaimaimaal al gebgebruiruikerkers s 

gewichtt

90x90x90x90x90x90x200200200: 1: 1: 175 75 75 kg kg 

100100x20x200 e0 en 1n 110x10x200200: 2: 225 25 kgkgkgkgkgkg

90x90x90x90x90x200200: 175 75 75 kgkgkg

100100100x20x200 e0 e0 en 1n 1n 110x200: 2: 2: 225 25 kg

90x200: 175 kg    

100x200 en 110x200: 225 kg

NetNettogtogewiewichtcht be bed 115115 kg kg kg 125125 kg kg 125125 kg kg

DooDoorlorlopenpende de onronrustusthekhekkenken Ja,Ja, op optiotioneeneel Ja,Ja,Ja,Ja,Ja,Ja, op op optiotiotioneeneell Ja, op optioneel

GedGedeeleelde de onrusthekken Ja,Ja, op optiotioneeneell Ja,Ja, optiotiotioneeneeneell Ja, op optiotiotiotioneeneeneeneelllll

TilTilliflifttottoegaegankenkelijlijk JaJaJa JaJa Ja

EleElektrktriscische he aanaanslusluiting 220220-23-230 V0 V 220-23-23-230 V0 V 220220220220220220220220220220-23-23-23-230 V0 V0 V

SmaSmart rt proproproofof neenee JaJa JaJaJa

LigLigvlavlakvekverlerlenginginginginginginging ng ng ng ng ng ng ng 

(ge(geïntïntegregregregreereereereereereereereereereereereereerd)d)d)d)

10 10 cm aan ho hoofdofdeinde de en en 

voevoeteiteindnd

10 10 cm cm aanaanaanaanaan ho ho ho ho hoofdofdofdofdofdofdofdeineineinde de de 

en voevoeteiteiteindndndnd

10 cm aan hoofdofdeineinde de 

en voeteind
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PAPEGAAI MET AFROLBARE 

RIEM

COMFORTSCHOTELS STOOTWIELEN

BEDLAMP

WIELKAPPEN

ONDERBEDVERLICHTING

OPTIES

De Handsome bedden 

kennen vele opties:

Papegaai met afrolbare riem

Comfortschotels

Bedlamp

Wielkappen

Stootwielen

Onderbedverlichting

Hockers

Bedverlenging

Ligvlakverlenging

Onrusthekken

Sta-op beugel

ONRUSTHEKKEN

HOCKERS

STA-OP-BEUGEL



STEL UW 
BED SAMEN

STAP 2 KIES UW KLEUR

Bij de Handsome 1000 en Handsome 

2000 kan er standaard gekozen worden 

uit 4 houtkleuren: Kirschbaum Romana, 

Beech, piemont mokka of Country Oak. 

Andere kleuren zijn op aanvraag. 

De Handsome 3000 is verkrijgbaar in 

drie verschillende projectsto)en, ieders 

met een uitgebreide kleurcollectie.

STAP 5 KIES UIT 

VERSCHILLENDE OPTIES

Papegaai met afrolbare riem, 

comfortschotels, bedlamp, 

wielkappen, stootwielen, 

hockers, sta-op beugel, 

onderbedverlichting, 

bedverlenging, ligvlakverlenging 

(afbeeldingen op voorgaande 

pag.).

2

3

4

5

STAP 4 KIES VOOR 

EEN ONRUSTHEK

De keuze bestaat uit 

doorlopende - of gedeelde 

onrusthekken. Deze laatste 

kunnen in een 1/2, in 1/3 of in 

2/3 verdeling over de lange 

zijde .

STAP 3 KIES HET HOOFD 

- EN VOETENBORD

Voor de Handsome 1000

en 2000 maakt u de 

keuze uit  3 verschillende 

modellen. dicht, open 

recht en open rond.

Bij Handsome 3000 zit 

standaard een hoofd- en 

voetenbord.

STAP 1 KIES UW BED

Handsome 1000, Handsome 

2000 of Handsome 3000 Centraal 

twee-om-twee geremd. Bij de 

Handsome 2000 en Handsome 

3000 is centraal op 4 wielen 

geremd een optie.
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