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Een functioneel en comfortabel 
hooglaag-bed.

Stabiliteit en veiligheid
De Handsome hooglaag-bedden zijn weergaloos 
solide, hebben een uniek design en zijn 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.

HANDSOME
BEDDEN



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 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.

HANDSOME 1000



HANDSOME 2000
Goede zorg en producten zijn 
nauw met elkaar verbonden.



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.

HANDSOME 2000



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.



Uitgerust wakker worden in 
deze huiselijke Handsome.



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

KIRSCHBAUM 
ROMANA

BEECH
PIEMONT 
MOKKA



MAYA

JET

ULTRA

De toekomst is nu
Wat ons oog aan een boxspring doet geloven, maakt de binnenzijde 

meer dan waar. Deze bijzondere Handsome 3000 bezit alle functies van 

een zorgbed en kan indien zorg aan het bed noodzakelijk is voorzien 

worden van alle opties, zelfs de onrusthekken.

In de tweepersoons uitvoering verloopt de hoog-laagverstelling 

synchroon, terwijl de andere verstellingen individueel in te stellen zijn.

Uitzonderlijke sfeer
De Handsome 3000 bezit het 2000 onderstel. Om het comfort te vergroten 

is het stalen frame optioneel ook verkrijgbaar met kunststof schotels. 

Bovenop de veiligheid en stabiliteit brengt deze Handsome 3000 een warm 

thuisgevoel. Er kan gekozen worden uit drie verschillende projectstoffen, 

ieder met een uitgebreide kleurcollectie en eigenschappen.

HANDSOME 3000



Modern en buitengewoon stabiel
Wij sluiten ons aan bij veranderingen en 

trends in de zorg. Met onze Handsome 

hooglaag-bedden combineren we een 

huiselijk uitstraling met een oersterk 

hooglaag-systeem. 

Samen genieten
De kracht van de Handsome bedden 

verschuilt zich achter de inhoud. Wat de 

buitenzijde belooft maakt de binnenzijde 

waar. 

Garantie
Kwaliteit staat bij ons hoog in het 

vaandel. U krijgt 10 jaar garantie op het 

frame, met uitzondering van slijtage, 

en 3 jaar garantie op de motoren. De 

verwachtte levensduur is ca. 10-15 jaar, 

afhankelijk van gebruik.

Voor u, de verzorger
De verstelling van de Handsome 2000 

en Handsome 3000 geschiedt door 

een zeer sterke Y-schaarconstructie. 

Met een gebruiksvriendelijke bediening 

verstelt u het bed eenvoudig tot ieder 

gewenste verstelling; u kunt zelfs het 

bed in een luxe fauteuil veranderen. 

Het bed ondersteunt u bij het rechtop 

komen en vergemakkelijkt de transfer.

 

Voor u, de zorgverlener
De Handsome 2000 en 3000 kan 

versteld worden van 25 cm tot 80 cm. 

Bij de 10-knops handschakelaar kan er 

behalve de Anti-Trendelenburg ook de 

Trendelenburg ingeschakeld worden. 

Vanzelfsprekend zijn op dit veilige 

bed alle opties mogelijk. Mede door 

de eenvoudige bediening en de vele 

mogelijkheden verlengt het bed uw zorg. 

Voor u, de zorgmanger
De Handsome 2000 en 3000 is 

vervaardigd uit hoogwaardig materiaal 

en is daardoor duurzaam inzetbaar. 

De verstellingen hebben als doel de 

zelfredzaamheid van de zorgvrager 

te vergroten. Daarnaast kan het bed 

gecombineerd worden met een smart-

matras zodat de zorgverleners de 

grenzen van fysieke belasting niet 

hoeven te overschrijden. Uiteraard 

voldoet het bed aan alle Europese wet- en 

regelgeving. Met een uitgebreide keuze 

in de buitenzijde brengt de Handsome 

2000 en 3000 sfeer in ieder vertrek.



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

BEECH PIEMONT 
MOKKA

COUNTRY 
OAK

KIRSCHBAUM 
ROMANA
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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.

Eigenschappen 90x200 Handsome 1000 Handsome 2000 Handsome 3000

Afmeting buitenmaat 103 x 207 cm 103 x 207 cm 95 x 205 cm

Afmeting binnenmaat/
ligvlak 90 x 200 cm 90 x 200 cm 90 x 200 cm

Extra breed 100x200 en 110x200 100x200 en 110x200 100x200 en 110x200

Hoogteverstelling 38-80 cm 25-80 cm , 27-82 cm bij 4 
wielen geremd.

25-80 cm, 27-82 cm bij 4 
wielen geremd.

Verstelling ruggedeelte 70° 70° 70°

Verstelling 
bovenbeengedeelte 30° 30° 30°

Verstelling 
onderbeengedeelte 22° 22° 22°

Anti-Trendelenburg Niet aanwezig 14° 14°

Trendelenburg Niet aanwezig 14° vergrendeld 14° vergrendeld

Tussenstop Niet aanwezig Aanwezig Aanwezig

Beremming Centraal twee-om-twee 
geremd

Centraal twee-om-twee 
geremd, 4 wielen geremd een 
optie.

Centraal twee-om-twee 
geremd, 
4 wielen geremd een optie.

Wielen 100 mm 75 mm, 100 mm  
of 75 mm met wielkappen

75 mm, 100 mm  
of 75 mm met wielkappen

Ligvlak 4-delig metalen ligvlak 4-delig metalen ligvlak 4-delig metalen ligvlak

Maximale belasting bed 225 kg 225 kg 225 kg

Maximaal gebruikers 
gewicht

90x200: 175 kg  
100x200 en 110x200: 225 kg

90x200: 175 kg 
100x200 en 110x200: 225 kg

90x200: 175 kg     
100x200 en 110x200: 225 kg

Nettogewicht bed 115 kg 125 kg 125 kg

Doorlopende 
onrusthekken Ja, optioneel Ja, optioneel Ja, optioneel

Gedeelde onrusthekken Ja, optioneel Ja, optioneel Ja, optioneel

Tillifttoegankelijk Ja Ja Ja

Elektrische aansluiting 220-230 V 220-230 V 220-230 V

Smart proof nee Ja Ja

Ligvlakverlenging 
(geïntegreerd)

10 cm aan hoofdeinde en 
voeteind

10 cm aan hoofdeinde en 
voeteind

10 cm aan hoofdeinde en 
voeteind



Papegaai met 
afrolbare riem

Comfortschotels Stootwielen

Bedlamp

Wielkappen

Onderbedverlichting

Onrusthekken

Hockers

Sta-op-beugel

OPTIES
De Handsome bedden 
kennen vele opties:

Papegaai met afrolbare riem

Comfortschotels

Bedlamp

Wielkappen

Stootwielen

Onderbedverlichting

Hockers

Bedverlenging

Ligvlakverlenging

Onrusthekken

Sta-op beugel
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STEL 
UW BED 
SAMEN

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.

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 project-
stoffen, ieder met een 
uitgebreide kleurcollectie.

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 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 5 
Kies uit verschillende 
opties
Papegaai met afrolbare 
riem, comfortschotels, 
bedlamp, wielkappen, 
stootwielen, hockers, 
sta-op beugel, 
onderbedverlichting, 
bedverlenging, 
ligvlakverlenging.



HANDSOME
MATRASSEN 
Voor een goede nachtrust zijn matrassen van 
wezenlijk belang. Hoogwaardige eigenschappen 
van het schuim bieden een correctie lighouding 
en een optimale ondersteuning. In onze 
Presstige-lijn kennen alle matrassen een goede 
vocht- en luchtregulatie en kunnen ze binnen de 
gezondheidszorg ingezet worden bij continue en 
langdurige belasting.

SoliCore HRC-schuim
Dit Zwitserse product bestaat uit High Resilience 
Climateschuim en wordt vanwege zijn optimale 
materiaalstabiliteit binnen de zorg ingezet bij 
continue en langdurige belasting.

SensiDense-schuim
Dit drukverlagende schuim is van Zwitserse 
makelij. Het schuim heeft een lage temperatuur-
gevoeligheid, is hoogademend en uitstekend in 
warmte- en vochtregulering. Het SensiDense-
schuim wordt in matrassen gebruikt ter preventie 
van decubitus tot en met categorie 2 en in veel 
gevallen werkt het zelfs curatief.

PRESSTIGE® 
PRIME-CARE 

Eigenschappen
Het Prime-Care zorgmatras wordt veelal ingezet 
als standaard zorgmatras en bestaat uit 14 
cm SoliCore HRC-schuim. Dit drukverdelende 
schuim kenmerkt zich door zeer goede vocht- 
en luchtregulerende eigenschappen. Het matras 
voelt erg comfortabel aan, is duurzaam en kent 
een goed ondersteunend vermogen.

14 cm kern

Densiteit NEN EN ISO 845   50 kg/m3

Treksterkte NEN EN ISO 1798 80 kPa

Stramheid NEN EN ISO 3386-
1 3.5 kPa

Rek bij breuk NEN EN ISO 
17-98 130%

CE Klasse 1



Eigenschappen
Het Combi-Care matras wordt veelal ingezet 
als zorgmatras ter preventie van decubitus. 
Het matras bestaat uit twee lagen schuim: 
de bovenste 4 cm is het drukverlagende 
SensiDense-schuim; de onderste 10 cm is 
het SoliCore HRC-schuim. Door de open 
celstructuur van beide schuimen wordt broei 
vermeden en daarmee de kans op decubitus 
tot een minimum beperkt.

Onderlaag Toplaag

Densiteit NEN EN ISO 845   50kg/m3 55kg/m3

Treksterkte NEN EN ISO 1798 80 kPa 150 kPa

Stramheid NEN EN ISO 3386-1 3.5 kPa 2.8 kPa

Rek bij breuk NEN EN ISO 17-98 130% 220%

CE Klasse 1

Eigenschappen
Het Twin-Care matras wordt veelal ingezet als 
zorgmatras ter preventie van decubitus. Het 
matras bestaat uit drie lagen schuim en is 
keerbaar. Zowel de bovenste als de onderste 
laag bestaat uit 3 cm van het drukverlagende 
SensiDense-schuim. De tussenlaag bestaat 
uit 8 cm van het ventilerende SoliCore HRC-
schuim en zorgt voor de stabiliteit van het 
matras.

Onderlaag Toplaag

Densiteit NEN EN ISO 845   50kg/m3 55kg/m3

Treksterkte NEN EN ISO 1798 80 kPa 150 kPa

Stramheid NEN EN ISO 3386-1 3.5 kPa 2.8 kPa

Rek bij breuk NEN EN ISO 17-98 130% 220%

CE Klasse 1

PRESSTIGE® 
COMBI-CARE

PRESSTIGE® 
TWIN-CARE

 De x-sensor test laat zien hoe de druk op de Presstige® 
Combi-Care verdeeld wordt. 

 De x-sensor test laat zien hoe de druk op de Presstige® 
Twin-Care verdeeld wordt.



MATRASHOEZEN 

De matrassen worden standaard geleverd met een twee-kleurige 
incontinentiehoes. Dit PU-gecoat materiaal verlengt de levensduur 
van het matras, is bi-elastisch en anti-allergisch.

MicroTencel® 3D hoes
Als optie kan er ook gekozen worden voor de MicroTencel® 3D 
hoes. Deze stabiele, duurzame en zijdezachte hoes verbetert de 
distributie van het oppervlaktevocht en biedt een enorm comfort.

Technische 
specificaties 
incontinentiehoes

Weefsel   100 % Polyester met 
coating 100% Polyurethane

Treksterkte ISO 1421 lengte > 35 
daN/5cm

breedte > 25 
daN/5cm

Scheurweerstand ISO 4674-01 lengte > 2.5 
daN breedte > 2.5 daN

Oekotex 100 Klasse 1

Permeabiliteit ASTM E 96 > 850 g/
m2/24h

Waterkolom ISO 1420 > 200cm

Brandvertragendheid Crib 7

CE Klasse 1

HOOGWAARDIGE ZORG 
KWALITEIT! 

De unieke samenwerking tussen TR-Care en Deron is ontstaan omdat 
beide bedrijven een passie hebben voor innovaties in de zorgmarkt, 
waarbij in de nabije toekomst smart producten met elkaar verbonden 
zullen worden.

Over ons
Om optimale zorg te kunnen garanderen is snelle, flexibele service 
op het gebied van zorghulpmiddelen een vereiste. Een zorg apart, 
ofwel onze zorg. Voor de verkoop en levering van hulpmiddelen voor 
mensen die zorgafhankelijk zijn, alsmede voor 24/7 merkonafhankelijk 
onderhoud en beheer van medische en facilitaire zorghulpmiddelen, is 
TR-Care hét juiste adres. TR-Care weet wat zorgverleners en klanten 
bezighoudt.

c e r t i f i e d
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