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HANDSOME SPECIAL-LINE

Door onze eigen fi losofi e blijven ook wij ‘Natuurlijk in beweging.’ 

De aanvullende Handsome special-line speelt in op uw vraag.

Verbreden assortiment

Al onze Handsome hooglaag-bedden zijn weergaloos solide, kennen een uniek design 

en zijn uitermate elektrisch verstelbaar. Door de toevoeging van het Handsome Floorbed, 

de Handsome XL extra breed, de Handsome Basic en enkele buitengewone accessoires, 

maken wij het leven en werken van onze zorgvragers en zorgverleners aangenamer.

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

gemarkeerd, klasse 1 aangemeld. De fabrikant is ISO 13485 gecertifi ceerd.

Mobiliteit en zelfstandig

Met onze Handsome special-line proberen wij de mobiliteit van de zorgvrager zo optimaal 

mogelijk te behouden én we verlagen de fysieke belasting van de zorgverlener. Zo blijven 

wij natuurlijk in beweging.



HANDSOME 
FLOORBED
Waar veiligheid en comfort 

samengaan



HANDSOME 
FLOORBED

Extra veilig
Het Handsome Floorbed heeft een hoog-laag verstelling van 

10 tot 80 cm. Bij deze uitzonderlijke lage stand ligt de cliënt bijna 

op de grond, waarmee deze Handsome valgevaarlijke cliënten 

beschermd tegen ongelukken.

Uiterst stabiel
Uiteraard is ook deze Handsome uiterst stabiel in alle standen. Met 

behulp van de handschakelaar is zowel het rug- als het voetgedeelte 

elektrisch verstelbaar. De stoelstand kan direct door een druk op 

de knop worden geactiveerd. 

Huiselijke uitstraling
Het Handsome Floorbed wordt standaard geleverd in Country Oak; 

andere kleuren zijn op aanvraag.



HANDSOME XL
Energieke start voor 

zwaargebouwde cliënten



HANDSOME XL

Oersterk
De Handsome 2000 lift met een oersterke Y-schaarconstructie van 

25 cm tot 80 cm hoog. Zelfs in de hoogste stand staat het bed zo vast 

als een huis. Met de afmeting van 100 of 110 breed, heeft het bed een 

belastbaarheid van 300 kg. 

Met een eenvoudige bediening middels de handschakelaar zijn alle 

uitgebreide verstellingen mogelijk, waaronder de luxe comfortstand. 

De Trendelenburgstand is met een sleutel te vergrendelen. De beremming 

is twee-om-twee geremd.

Uiterlijk
Ook deze Handsome 2000 extra breed is extra fraai vormgegeven en is 

verkrijgbaar in drie kleuren: Country Oak, Piemont Mokka en Kirschbaum 

Romana. Om het comfort te verrijken is de schotelbodem een optie.



HANDSOME BASIC
Comfort vanaf de basis



HANDSOME BASIC

Kortdurende zorg
De Handsome Basic kent alle mogelijkheden die in de basis van directe 

zorg nodig zijn. Het bed is handig in te klappen en kan gemakkelijk en 

snel in de kamer worden geplaatst. Deze Handsome Basic kan binnen de 

uitleen ingezet worden voor kortdurende zorg.

Compleet
Middels de handschakelaar is het rug- en voetgedeelte elektrisch 

verstelbaar. Ook de Trendelenburg en de anti-Trendelenburg zijn in 

de basis aanwezig. De hoogteverstelling is van 40 cm tot 80 cm. De 

Handsome Basic wordt standaard geleverd met de papegaai en geeft met 

zijn Beech kleur, sfeer in ieder 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 Type 1

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

Nachtkast Type 2

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

Nachtkast Type 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

BEECH
PIEMONT 
MOKKA

COUNTRY 
OAK

KIRSCHBAUM 
ROMANA
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De Handsome bedden kunnen aangepast

worden naar de wensen van het moment:

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.



ONRUSTHEKVERHOGER

Als het onrusthek moet worden verhoogd om aan 

de minimale hoogte-eisen te voldoen, gebruiken we 

speciale clips die op ieder onrusthek van de Handsome 

bedden bevestigd kunnen worden.

 

VALMAT

De Valmat bestaat uit schokwerend 

schuim en kan gebruikt worden 

naast het Floorbed om de cliënt op 

te vangen als ze van het bed afrollen.

WAND-AFSTANDHOUDER

Deze onzichtbare beschermer behoudt de afstand tussen 

het bed en de wand, zodat de kans op beschadiging van 

het bed tot een minimum wordt beperkt.



HANDSOME 1000 EN 

DE CLOUD CUDDLE

Deze CloudCuddle is speciaal ontwikkeld 

om iemand met een beperking overal een 

veilige slaapplek te bieden. Deze aanpassing is 

eenvoudig in combinatie met de Handsome 1000 

te bewerkstelligen.

KENMERKEN CLOUDCUDDLE SYTEEM:

• draagbaar tentdeel, opblaasbaar

• opvouwbaar mee te nemen

• gebruikergewicht: kind 50 kg/ volwassene 130 kg

• maximale hoogte: kind 75 cm/ volwassene 90 cm

www.cloudcuddle.com



BEDHEK-BEPOLSTERING

Deze fraaie bedhek-bepostering beschermt de cliënt tegen verwondingen door het bedhek. 

Het materiaal is sterk en daarnaast doorzichtig wat een geborgenheid teweegbrengt.

CENTRALE 

BEREMMING

Het bed kan uitgevoerd worden met 

een centrale beremming zodat alle 4 de 

remmen tegelijk beremd worden.

De Handsome beddenlijn is compatible met 

het VENDLET elektronisch draaisysteem. De 

manier om het draaien van zorgvragers in bed 

te vereenvoudigen. VENDLET bestaat uit een 

glijlaken, wentellaken, handbediening en aan 

beide zijden van het bed gemotoriseerde 

zijhekken.

VENDLET 
DRAAI SYSTEEM



NATUURLIJK IN 
BEWEGING!

United Care is een dynamische onderneming 

die zich bezighoudt met de ontwikkeling, 

marketing en verkoop van innovatieve 

hulpmiddelen voor de gezondheidszorg. Vanuit 

ambitie en betrokkenheid dragen onze 

medewerkers bij aan de verbetering van kwaliteit 

efficiency van de zorg. Tevens bedenken en 

leveren wij een geïntegreerde oplossing voor 

het optimaliseren van dagelijkse 

werkzaamheden in de zorgsector.

c e r t i f i e d



United Care Products b.v

Bremenweg 5  |  9723 TC Groningen  |  +31 (0)50-3050900

info@unitedcare.nl  |  www.unitedcare.nl
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