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Vertrouwd kopen bij een 
CBW erkend bedrijf

Al onze bedden zijn, in tegenstelling wat elders wordt 
aangeboden, door de zorg goedgekeurd.

U krijgt op onze King & WIBO serie zelfs 10 jaar garantie

De grootste hoog laag bedden collectie van Europa

Hoog laag bedden



Wij leveren uitsluitend gecertifi ceerde hoog laag bedden. Zo bent 
u er zeker van bent dat deze door de zorgverstrekker geaccepteerd 
wordt.

Als u een hoog laag bed aanschaft, let er dan goed op of het bed 
wel gecertifi ceerd (goedgekeurd voor de zorg) is en vraag ook naar 
deze certifi cering (deze moet bij het bed worden geleverd)

Certifi cering houdt in dat dit bed wereldwijd goedgekeurd is en dus 
veilig voor de gebruik(st)er maar ook voor de verzorgende.

Een goedgekeurd bed heeft o.a. 
• vaste matrasremmen aan de zijkanten van het matras 
• zijbeveiliging 
• papegaai houder aan het frame 
• wielen met goedgekeurde remmen 
• minimale werkhoogte van 70 cm. 
• niet vereist maar wel gewenst een lage instapstand van 25 cm.

Leefcomfort is de enige Wissner Bosserhoff  (WIBO) dealer voor Nederland en België 
en van de Belletto hoog laag bedden van Völker.

Leefcomfort is de producent van:

1 het twee persoons Belletto hoog laag bed
2 de King serie hoog laag bedden
3 de Ridder serie hoog laag bedden
4 de Ridder serie met steigerhouten hoog laag bedden
5 een zeer grote collectie relax en sta-op fauteuils
6 het twee persoons Wibo hoog laag bed Het King Darius twee persoons hoog laag bed
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Leefcomfort is de enige echt gespecialiseerde 
professional in hoog laag bedden

 Bel 033-48 93 389 of kijk op www.leefcomfort.nl
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Geachte heer en/of mevrouw,

“Welkom bij Leefcomfort “

Leefcomfort is de specialistische professional als u op zoek bent naar een functioneel maar ook 

erg fraai hoog-laag bed. Niet voor niets werken wij samen met de grootste maar ook de beste 

hoog laag fabrikanten van Europa. Ook voor het beste matras heeft u aan Leefcomfort een vak-

kundige en goede partner. Door onze jarenlange ervaring en samenwerking met verpleeghuizen, 

ziekenhuizen, ergo- en fysiotherapeuten weten wij als geen ander waar het bij liggen, slapen en 

zelfredzaamheid werkelijk om gaat.

Indien u niet de mogelijkheid heeft om zelf naar onze 1250 m2  grote en zeer uitgebreide show-

room in Hoevelaken te komen, kunt u gebruik maken van de volgende VRIJBLIJVENDE en GRA-

TIS mogelijkheden:

1.  Of wij halen u GRATIS EN VRIJBLIJVEND van uit geheel Nederland* op,  zodat u zich in     

 onze showroom kunt oriënteren, uiteraard  brengen we u ook weer thuis. 

2.  Of u maakt GRATIS EN VRIJBLIJVEND gebruik van de mogelijkheid dat wij u thuis be-  

 zoeken en u alle mogelijkheden aan de hand van onze website en/of foto materiaal   

 laten zien en uitleggen.

U kunt aan de hand van deze brochure of via de website: www.leefcomfort.nl aangeven    

naar welk bed uw voorkeur uitgaat.

De meeste van onze hoog-laag bedden leveren wij uit voorraad.

Uiteraard is dit niet van toepassing op de “King of Queens” of onze “Ridder” serie, deze worden 

immers in de door u gewenste stoff ering voor u gemaakt.

We zien uit naar een nadere kennismaking!

 

 

Uitrijdbaar hoog laag bed King serie met 
verstelbaar partnerbed

* met uitzondering van Texel, Ameland, Vlieland, 
Terschelling en Schiermonnikoog. 

Uit eigen atelier.  



 

Productie uit ons eigen atelier en ontwerp studio
    

 Bel 033-48 93 389 of kijk op www.leefcomfort.nl
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Uit eigen atelier.  

Onze fauteuils maar vooral ook onze hoog laag bedden komen uit onze eigen ontwerp studio.

Niet alleen het ontwerp maar ook de productie wordt door ons zelf verzorgd.

Het naaiwerk vindt plaats in ons eigen naai atelier 

en ook het stoff eren geschiedt door eigen vakmen-

sen in eigen huis.

Hierdoor zijn wij erg fl exibel en kunnen we bijna al-

les leveren wat u maar wenst en zo kunnen wij ook 

korte levertijden realiseren.

Voor de techniek gebruiken wij gecertifi ceerde 

(voor de zorg goedgekeurde) hoog laag systemen 

van de beste fabrikanten van Europa.

Ook lopen onze ontwerpers steeds weer voorop in het bedenken van nieuwe en betere oplossingen, dit heb-

ben wij in de laatste 25 jaar wel bewezen.

Leefcomfort is veel en vaak gekopiëerd maar nog nooit geëvenaard.

Ook na de aanschaf kunt u op ons rekenen. U kunt natuurlijk bij ons terecht voor een service contract maar  

ook, omdat wij onze producten zelf maken en zodoende deze van binnen en buiten kennen, is door ons vak-

kundig personeel een eventuele storing of anderszins snel en eenvoudig op te lossen. 

Onze kennis en vakkundigheid gecombineerd met 

onze langdurige garanties geven u de zekerheid 

bij de enige echte professional van Nederland het 

beste product voor de beste prijs te heb-

ben aangeschaft. 



 

Kwaliteit, dáár draait het om

 Bel 033-48 93 389 of kijk op www.leefcomfort.nl
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 3 TOT 10 JAAR GARANTIE.
Als je de beste producten gebruikt en met steeds dezelfde medewerkers al meer dan 25 jaar deze bedden 
bouwt, dan is de kans dat er iets niet goed zou zijn wel uiterst klein. Daarom durven wij onze uitgebreide 
garantie (bij de King serie zelfs 10 jaar) te geven.

WIJ PRODUCEREN OOK VOOR ZEER GROTE GERENOMMEERDE EUROPESE 
FABRIKANTEN, DAN MOET DE KWALITEIT TOCH WEL ECHT GOED ZIJN

Wij leveren alleen bedden en matrassen van hoogwaardige kwaliteit. Of het nu het frame, de motoren, 
evt. houtwerk, de bekleding of het binnen-werk is, alles wordt vervaardigd uit producten van de beste 
kwaliteit. 
U kunt rekenen op een duurzaam en zeer hoogwaardig slaapsysteem met een hoog comfort gehalte.

Wij hebben zoveel vertrouwen in onze producten, dat wij een unieke garantie op het gehele bed en/of 
matras geven. Op hoog-laag bedden 3 jaar garantie en op de matrassen en bodems 3 tot 10 jaar garan-
tie. Onze producten zijn nooit uit ontwikkeld. Wij zijn er van overtuigd dat het altijd beter kan. 
Er is in de loop der jaren veel geleerd en we zijn er daarom ook van overtuigd dat wij de beste bedden en 
matrassen leveren. 

Het gezegde luidt niet voor niets: 

Vakmanschap is meesterschap

Onze hoog-laag bedden van hoogwaardige kwaliteit worden
van de beste materialen door ons vervaardigd. 
Of het nu de bekleding is of het hoog-laag systeem, 
alles wordt vervaardigd uit de beste kwaliteit’s producten. 
U kunt rekenen op een duurzaam bed met een zeer 
hoogwaardig ligcomfort.

TOT 10 JAAR GARANTIE

 Van slapen naar opstaan, een hoog-laag bed helpt u daar, waar u wat hulp kunt gebruiken.
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Onze toonzaal
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* met uitzondering van Texel, Ameland, Vlieland, 
Terschelling en Schiermonnikoog.
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Welkom in onze grote showroom.
Omdat er maar één manier is om u zich echt goed te kunnen oriënteren betreff ende hoog laag bedden, 
hebben wij een grote showroom vol met allerlei verschillende typen en uitvoeringen.
Alleen met behulp van één van onze specialisten kunt u zich een beeld vormen van wat er mogelijk is en 
hoe wij uw wensen kunnen verwezenlijken.
Het daadwerkelijk zien wat een mogelijkheid nu in de praktijk precies inhoudt maakt het voor u een stuk 
gemakkelijker om de juiste afweging te maken.
Natuurlijk kan dit ook bij u thuis met behulp van foto materiaal en onze website, maar het zelf zien en zelf 
ervaren is een belangrijke toevoeging in het beslissingproces.

Onze specialistische adviseurs hebben meer dan 25 jaar ervaring en omdat Leefcomfort ook producent is 
en zelfs aan de belangrijkste hoog laag bedden fabrikanten zijn producten verkoopt, zijn zij de aangewe-
zen personen om samen met u, in alle rust, te bepalen wat u nodig hebt en wat wel of niet wenselijk is.
Zo kunt u ook niets vergeten en bent u er zeker van dat u het juiste hoog laag bed hebt aangeschaft.

Goedgekeurd door en voor de zorg.
Onze gehele collectie hoog laag bedden en boxspring hoog laag bedden is goedgekeurd door en voor 
de zorg en zorg instellingen, alle bedden voldoen aan alle vereiste certifi ceringen. en deze worden ook 
bij afl evering aan u overhandigd. 



** met uitzondering van Ameland, Vlieland, 
Terschelling en Schiermonnikoog, wilt u hier een 
thuis demonstratie dan moeten wij u de overtocht 
kosten berekenen. 

 

Geen mogelijkheid tot showroom bezoek?
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* met uitzondering van Texel, Ameland, Vlieland, 
Terschelling en Schiermonnikoog. 

Bent u door omstandigheden niet (meer) in de gelegenheid om ons te bezoeken dan kunt u gebruik maken 
van twee mogelijkheden zodat u zich toch goed te kunt oriënteren.
Wij kunnen u (uiteraard geheel gratis en vrijblijvend) gewoon thuis ophalen, zo kunt u rustig kijken en alle 
ins- en outs bespreken aan de hand van de tentoongestelde bed-
den.

Ook kunnen wij u van het NS station of bij de bushalte in Hoeve-
laken ophalen, dit is geen enkel probleem. Deze service is geheel 
vrijblijvend en u wordt niet verplicht tot aankopen. 

Wij verlenen deze unieke service door geheel Nederland en Vlaan-
deren*. 
Bel telefoonnummer 033-4893389 voor een afspraak of ga naar www.leefcomfort.nl en vul het thuisdemo 
aanvraagformulier in.

Of u kiest voor een thuisbezoek door één van onze specialis-
ten
Als u zelf geen vervoer heeft of slecht ter been bent kunt u van de mogelijkheid gebruik maken dat wij u 
bezoeken.
Dit is bijna nooit mogelijk met een hooglaag bed maar wij kunnen u aan de hand van foto materiaal en onze 
website erg goed uitleggen wat de verschillen tussen de bedden onderling zijn.

Tevens kunnen wij dan gelijk de situatie bij u thuis beoordelen en een vakkundig advies geven voor uw 
specifi eke situatie.

Via deze brochure of onze site www.leefcomfort.nl kunt u alvast bepalen over welke bedden u meer infor-
matie wenst. Bel telefoonnummer 033-4893389 voor een afspraak.

Deze service is geheel vrijblijvend en u bent niet verplicht tot aan-
kopen. 
Wij verlenen deze unieke service door geheel Nederland* en 
Vlaanderen. 
U kunt dus heerlijk relaxed een keuze maken in uw eigen vertrouw-

de omgeving en in uw eigen tempo.



 

De div. mogelijkheden van hoog laag bedden
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De hieronder 3 beschreven mogelijkheden zijn stan-

daard gemonteerd in al onze hoog-laag bedden.

SLAAP STAND:

Het bed staat in de laagste stand en uw matras ligt, naar 

keuze, plat of u stelt het hoofd of voeten gedeelte in die stand 

waarin u het lekkerste ligt of slaapt.

HOOG-LAAG STAND: 

U kunt het bed geheel omhoog laten bewegen, dit is ide-

aal om het uitstappen te vergemakkelijken. In de hoogste 

stand voldoen deze bedden aan de ARBO eisen voor de evt. 

verzorg(st)er. Ook voor rolstoel gebruik(st)ers helpt deze 

mogelijkheid bij het plaatsnemen in het bed of rolstoel. Bij een 

evt. aanwezig gedeelde zijbeveiliging kan men extra steun 

vinden.

COMFORT STAND:

Door naar uw keuze het voeten gedeelte, knieholte en/of het 

ruggedeelte te verstellen kunt u heerlijk comfortabel liggen.

De hieronder beschreven mogelijkheid is in de 
meeste van onze bedden standaard:

ANTI-TRENDELENBURG STAND: 

De comfort stand bij uitstek.

Bijna al onze modellen bedden hebben deze super comfort 

stand standaard.

Door deze stand te kiezen en ook nog de knie- en rugverstel-

ling te gebruiken bereikt u een stand waarbij u heerlijk televi-

sie kunt kijken, kunt lezen of communiceren met uw omge-

ving. Zelfs de duurste boxsprings of verstelbare lattenbodems 

kunnen u dit comfort niet geven.
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Inhoud van deze brochure.

Tot pagina 8 alles over Leefcomfort en algemene informatie over hoog laag bedden

Pagina 8 tot en met pagina 17 onze luxe boxspring King serie hoog laag bedden

Pagina 18 tot en met pagina 21 onze goedkope boxspring Ridder serie hoog laag bedden

Pagina 22 tot en met pagina 27 de Wissner Bosserhoff  hoog laag bedden

Pagina 28 tot en met pagina 33 de Belletto hoog laag bedden van Völker

Pagina 34 tot en met pagina 35 onze Irene hoog laag bedden

Pagina 36 tot en met pagina 37 onze goedkope Beatrix hoog laag bedden 

Pagina 38 tot en met pagina 39 onze extra lage goedkope Margriet hoog laag bedden

Pagina 40 tot en met pagina 41 onze goedkope en in erg veel breedte maten verkrijgbare ben in bed bedden

Pagina 42 onze matrassen collectie

Pagina 43 tot en met pagina 44 korte kennismaking met onze fauteuil collectierene hoog laag bedden
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Onze King of Queens serie hoog laag bedden

Uit eigen atelier.  
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Pocket los  

Pocket vast  

Poot verlengers oplopend van 2 t/m10 cm

Quatro motor met sta-op

Safe Systeem     

Stiknaden wijzigen (indien mogelijk) 

Swiff el of Draaivoet 

Transfer armlegger 

Viscose schuim (Tempur) in rug of zitting

Voetenbank met extra plank  

Voetensteun aan zijkant van voetenbankje 

Warmtekussen los op 220 V, 2 warmtestanden 

Wijzigingen vorm van de rug (extra vulling of juist holte) 

Werkblad wegdraaibaar alleen model Guusje  

Wieltjes    

Zwenk of bokwiel geremd of ongeremd 

Zijpilot aan rug links of rechts

ZORG COLLECTION

Bredere uitvoering    

Duwbeugel     

Fixatieriem       

Handvaten per twee    

Knierol      

Magneet slot t.b.v. Fixatieriem   

Tafel blad    

Viscose schuim (Tempur) zitkussen 

Viscose schuim (Tempur) lendensteun  

RVT wielen 7,5 cm.   

RVT wielen 10 cm.   

 
King of Queens boxspringhooglaagbedden technisch

Zijbeveiliging
  Het innovatieve beveiligingsconcept is naadloos en zonder barrières.

- Volledige veiligheid, Zero Gape, zonder extra accessoires en zonder barrières.
- Uitstappen en zorgbehandelingen zonder storende stijl in het midden van het bed.
- Veiligheidsafstanden al volgens de te verwachten toekomstige norm IEC 60601-2-52.
- Te gebruiken als mobilisatie- en opstahulp.
- (Uit) valpreventie in de zin van de richtlijnen valpreventie (Expertenstandard Sturzprophylaxe) mogelijk.
- Hoogteverstelbaar op vier niveaus.

- Veilig gebruik van fi xatiesystemen volgens BfArM.

Rem
- Ieder hooglaagbed uit deze collectie is verrijdbaar, afhankelijk van het gebruikte hefsysteem kunt u het bed verrijden in iedere positie. 
Sommige systemen remmen zonder netstroom, andere doen dit uitsluitend met netspanning.   

Ligvlak
  Voor gezond liggen met comfort (Ligvlakergonomie op basis van het onderzoek van Prof. Engler)
- Voordelige indeling in 4 ligvlakelementen.
- 88 cm. lange rugsteun (vrije maat).
- Dubbele retractie van de rug- (11 cm) en beensteun 9cm) voor decubituspreventie, biedt merkbaar meer ruimte in bed in de autocontour- 
en comfortzitpositie.
- Ligvlakverlenging voorbereid.
- Uitneembare elementen zorgen voor eenvoudige reiniging.
- Matrassen tot 18 cm. dik (optie) kunnen worden gebruikt.
- Optimale luchtcirculatie.
- Comfortvering (optie) voor extra zachte ligging, oriëntatiezone ter ondersteuning bij het zitten en ter oriëntatie tijdens het slapen.
- Mogelijkheid om papegaai en infuushouder te plaatsen.

Handbediening
  Zorgvriendelijke verstelling van het bed. 
- De in de handschakelaar voorgeprogrammeerde automatische functies zijn eenvoudig bedienbaar.
- Overzichtelijk door minder bedienings toetsen.
- Door voorselectie faalbeveiligd, geen functie kan door per ongeluk indrukken van een toets worden gestart.
- Ergonomische vormgeving.
- 2 in 1 veiligheidspakket, Handschakelaar en blokkeerconsole in één.
- Met de aan de achterkant van de handschakelaar bedienbare blokkeerfunctie voldoet de handschakelaar al aan de toekomstig, te verwach-
ten norm IEC 60601-2-52.

- Magneetvrije sleutel voor mechanische instellen van de drie modi van de handschakelaar.

Hefsysteem, kolom of schaar
- Rugontziende werkhoogte.
- Geen tijdrovend verstellen naar de laagste positie.
- Stabiele hybride hefkolomtechnologie.
- Afhankelijk van het gebruikte systeem biedt het bed bij lage positie een zeer huiselijke aanblik dankzij de afgedekte techniek in hefko-
lomvorm.
- Hoogteverstelbaar van 36-80cm. SEN bedden instaphoogte van 25 cm
- Veilige werkbelasting 225 kg, bij het eON bed 200 kg.
- Onderrijdbaar voor patiëntenliften.
- Voetruimte maakt verzorging gemakkelijker.

Optionele mogelijkheden
Urinaal houder
Nachtkastjes
Kast meubels
Papegaai
Infuushouder
Nachtverlichting
Leeslamp

Incontinentie matras
Incontinentie matrashoes
Luchtwisselmatras
Luchtmatras
Alle andere type matrassen
Comfortbodem
2- of 3- delig doorlopende
zijbeveiligIng

Uit eigen atelier.  
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King of Queens boxspringcollectie van Leefcomfort

Hier vind u de verschillen in systeem tussen de drie gebruikte 
platforms van de “King of Queens” collectie.

Sen 1:  

Sen 5:

     
     

Sen 6:  

  
     

Leverbaar als 1 en 2 persoons uitvoering 
en met King Arthur, King Darius en King 
Richard ombouw. 

Mogelijkheden:
Rugverstelling

Knieknik verstelling

Onderbenen horizontaal instelbaar met knieknik

Onderbenen schuin omhoog instelbaar

Anti- Trendelenburg stand

Trendelenburg stand 

Uitsluitend in de laagste stand verrijdbaar.

Leverbaar als 1 en 2 persoons uitvoering 
en met King Arthur, King Darius en King 
Richard ombouw. 

Mogelijkheden:
Rugverstelling

Knieknik verstelling

Onderbenen horizontaal instelbaar met knieknik

Onderbenen schuin omhoog instelbaar

Anti- Trendelenburg stand

Trendelenburg stand 

In alle standen verrijdbaar.

Leverbaar als 1 en 2 persoons uitvoering 
en met King Arthur, King Darius en King 
Richard ombouw. 

Mogelijkheden:
Rugverstelling

Knieknik verstelling

Onderbenen horizontaal instelbaar met knieknik

Onderbenen schuin omhoog instelbaar

Anti- Trendelenburg stand

Trendelenburg stand 

In alle standen verrijdbaar. Uit eigen atelier.  
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Een bed wat gestoff eerd is (boxspring) heeft meerdere voordelen.

Door de juiste kleur en soort stoff ering te kiezen past dit erg fraai en gemakkelijk bij uw bestaande slaapkamer meubels.

Een gestoff eerd bed beschadigd veel minder snel dan een houten bed of een bed van plaatmateriaal.

Een gestoff eerd bed is veel zachter voor u indien u zich aan het bed stoot.

Een gestoff eerd bed is erg gemakkelijk te reinigen.

Het bed kan vrij gemakkelijk opnieuw gestoff eerd worden zodat u weer een nieuwe look heeft.

U kunt uit allerlei prachtige stoff en en zelfs echt leder of kunst leder kiezen en er bestaan ook erg fraaie incontinentie besten-

dige stoff en.

Kijk voor de meest actuele prijzen op onze website www.leef-
comfort.nl of bel ons op nr. 033-48933

King of Queens collectie foto’s van div. modellen

Gratis thuisbezorging en plaatsing in geheel Nederland en Vlaanderen
*met uitzondering van Texel, Ameland, Vlieland, Terschelling en Schiermonnikoog, natuurlijk leveren wij ook 
hier onze producten en service maar dan niet geheel gratis

Uitvoering King Darius

De King of Queens serie 

bestaat uit de volgende 

modellen.

1. King Arthur

2. King Arthur Royaal

3. King Richard

4, King Darius

5. King Lodewijk

6. King Ölafson

Al deze modellen kunnen wij 

als 1- en 2- persoons uitvoe-

ring leveren.

In geval van een tweeper-

soons leveren wij deze met 

2 x hooglaag of 1 x hoog-

laag en de andere zijde een 

partner bed.

Uit eigen atelier.  
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King of Queens boxspringcollectie

Wist u dat erg veel mensen zonder medische rede-
nen toch onze hoog-laag bedden aan schaff en? 
Dit doen zij o.a. omdat onze bedden comfort 
mogelijkheden bezitten die geen enkel ander 
bed u kan geven.

De collectie bestaat uit één en twee persoons bedden 

en verkrijgbaar in de volgende maten.
1. Ligbreedte één persoons: 80, 90, 100, 110 en 120 
2. Ligbreedte twee persoons: 160, 180 en 200 cm. breed.
3. Liglengte 200, 210 of 220 cm. lang.
Bij een één pers. bed is de matras breedte 5 cm. smaller dan de 
ligbreedte.
Bij een 2- pers. bed is de matras breedte gelijk aan de ligbreedte 
gedeeld door 2.
Matrassen zijn altijd 5 cm. korter dan de liglengte.

Gratis thuisbezorging en plaatsing in geheel Nederland en Vlaanderen
*met uitzondering van Texel, Ameland, Vlieland, Terschelling en Schiermonnikoog, natuurlijk leveren wij ook 
hier onze producten en service maar dan niet geheel gratis

Uit eigen atelier.  
Ombouw King Arhur Royal

Uit eigen atelier.  
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Binnen de King of Queens serie kennen wij verschillende hoog laag systemen waar u uit kunt kiezen.

A. Sentida 1  Alleen in de laagste stand verrijdbaar. Verrijdbaarheid bedienbaar via handbediening

B. Sentida 5  In iedere hoogte verrijdbaar met 4 sturende en geremde wielen in een fraaie kap onzichtbaar

C. Sentida 6  In iedere hoogte verrijdbaar op 4 centraal geremde grote zichtbare wielen.

Al deze systemen kunnen vanuit de basis hoogte ook naar beneden tot 25 cm. worden versteld.

Dit is ideaal voor mensen die vanuit de rolstoel de transfer willen maken. Zo kunnen zij het bed exact op de juiste 

hoogte instellen. Maar ook erg prettig voor de wat kortere mensen, ze kunnen nu de ideale instaphoogte kiezen. 

Mocht er risico zijn op uit het bed vallen dan is de val naar beneden veel minder hoog dan vanuit de normale 

bedhoogte. Dus veel minder kans op letsel.

Alle uitvoeringen hebben de Trendelenburg en de Anti-Trendelenburg stand. Dit is een zeer comforta-
bele stand, heerlijk om te lezen, op uw laptop te werken, televisie te kijken etc.
Daarnaast is dit systeem zo geconstrueerd dat er geen afschuifkrachten plaats vinden en dat u erg 
goede ondersteuning krijgt in de onderrug.
Echt totaal iets anders dan een verstelbare bedbodem.

Ook kunnen alle modellen uitgevoerd worden met de fraaie, luxe en erg gemakkelijke gedeelde zijbe-
veiliging. Deze ziet u aan de zijkant van het bed en indien deze niet in gebruik is dan is het gewoon 
een erg fraaie afwerking met een vriendelijk ronde rand. Op de foto’s hieronder ziet u de laagste, de 
gebruikers- en de hoogste stand als ook de gedeelde zijbeveiliging

Verschil in hoog laag systemen King of Queens serie

Laagste stand  Gebruiks stand  

Hoogste stand  

Hooglaag systeem Sentida 5
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Dit is een “King of Queens” hooglaag bed model King Arthur Royal en 
standaard voorzien van een automatische comfortzit en een 
automatische decubituspreventie. 
Met één druk op uw handbediening naar wens op te roepen.

Kijk voor de meest actuele prijzen op onze website www.leef-
comfort.nl of bel ons op nr. 033-48933

Div. modellen King of Queens boxspringcollectie 

Ombouw King Lodewijk

Ombouw King Richard II

Ombouw King Arthur

Ombouw King Arhur Royal

Uit eigen atelier.  
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Alle hoofd- en voetborden zijn leverbaar in iedere gewenste hoogte en breedte.
Ook een los hoofdbord tegen of aan de muur is mogelijk.
Hoofdborden naar eigen ontwerp zijn altijd bespreekbaar

“King of Queens” collectie van Leefcomfort

“King Arthur”

“King Richard”

“King Darius”

Ook combinaties van verschillende om-
bouwen zijn mogelijk

Een extra los hoofdbord en/of nacht-
kastje behoren ook tot de mogelijkhe-
den

Ombouwen zijn leverbaar in alle stoff en, 
kunstleder en incontinentie bestendige 
stoff en en allemaal met een grote keuze 
in kleuren en tinten.

Bij alle ombouwen kunnen de hoofd of 
voetborden, hoger of lager, dikker of 
dunner en breder of juist smaller. 
Precies zoals uw wensen zijn.

En hieronder de verschillen in ombouw van de 
“King of Queens” collectie.

Uit eigen atelier.  
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Ook dit bed kan met andere hoofd- en voetborden worden uitgevoerd, zoals dit bij de gehele “King of 
Queens” serie kan.

King of Queens boxspringcollectie model King Ölafson

Gratis thuisbezorging en plaatsing in geheel Nederland en Vlaanderen
*met uitzondering van Texel, Ameland, Vlieland, Terschelling en Schiermonnikoog, natuurlijk leveren wij ook 
hier onze producten en service maar dan niet geheel gratis

Al onze twee- persoons hoog laag bed-
den zijn uitrijdbaar.

De uitrijdbaarheid maakt het opmaken 
van het bed erg gemakelijk.
Maar u kunt zo ook de vloer erg gemak-
kelijk reinigen en stof afnemen.

En de uitrijdbaarheid is natuurlijk erg 
belangrijk als iemand verpleegt moet 
worden, dan is het noodzakelijk dat men 
aan beide zijden van het bed er goed bij 
kan komen.

Uit eigen atelier.  
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King of Queens boxspringcollectie model King Richard

Er bestaan 3 verschillende typen SEN frames.
In de slaap positie lijkt dit bed te zweven boven de vloer, dit is een erg mooi eff ect en optisch lijkt het 
bed dan minder groot in uw kamer.
Aangezien dit bed erg laag is heeft het een erg prettige in- en uitstap hoogte, vindt u het bed te laag 
dan drukt u even op de knop en u kunt het bed op uw gewenste hoogte zetten. Ook als u zorg nodig 
hebt kan dit bed tot zorghoogte worden ingesteld.

De lage in- en uitstap verminderd het risico op letsel indien men ondanks de aanwezige zijbeveili-
ging uit het bed valt, maar is ook ideaal voor rolstoel gebruikers.
Ook de “King Richard I Sen” is te verkrijgen met diverse hoofd- en voetborden.

UITERAARD OOK ALS 1- PERSOONS 
LEVERBAAR

Standaard voorzien van Trendelenburg en
Anti-Trendelenburg stand en een dubbel 
virtueel draaipunt.

Dit bed is standaard voorzien van een 
automatische comfortzit en een 
automatische decubituspreventie met één
druk op uw handbediening naar wens op 
te roepen.

Gratis thuisbezorging en plaatsing in geheel Nederland en Vlaanderen
*met uitzondering van Texel, Ameland, Vlieland, Terschelling en Schiermonnikoog, natuurlijk leveren wij ook 
hier onze producten en service maar dan niet geheel gratis

Uit eigen atelier.  
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Op de foto is de gedeelde zijbeveiliging actief. 
(optie voor de gehele “King of Queens” serie
en voor de collectie van Wissner Bosserhoff ) 
Bij het hoofd in de hoogste (4de) stand en bij de 
benen in stand  2

Kijk voor de meest actuele prijzen op onze website www.leef-
comfort.nl of bel ons op nr. 033-48933

King of Queens boxspringcollectie model King Richard

Gratis thuisbezorging en plaatsing in geheel Nederland en Vlaanderen
*met uitzondering van Texel, Ameland, Vlieland, Terschelling en Schiermonnikoog, natuurlijk leveren wij ook 
hier onze producten en service maar dan niet geheel gratis

King Arthur SEN 5 met hoog hoofdbord en lager voetbord in gebruiksstand (dus kan nog lager) 
gestoff eerd in incontinentie bestendige en vloeistof dichte Niroxx

Uit eigen atelier.  
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King of Queens boxspringcollectie van Leefcomfort

Gecertifi ceerd twee- persoons hoog laag bed model King Darius
.
Bij model Darius is het hoofd- en voetbord afgerond, dit zorgt voor meer comfort en is 
gemakkelijker te reinigen 

Uit eigen atelier.  



 

Accessoires voor specifi eke wensen
Afhankelijk van type en merk bed
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Onze belangrijkste optie’s op een rij.

1. Grote keuze in bij het bed bijbehorende nachtkastjes 
2. Optreksteun (papegaai) 
3. Flessen houders 
4. Verstelbare bed tafeltjes  
5. Div. soorten bedverlichting
6. Afstandsbedieningen
7. Gedeelde zij (uitval) beveiligingen
8. Legio keuze aan stoffering en/of houtkleuren 

1 2 3 4 5

76

Afhankelijk van uw keuze kunt u kiezen uit 
een brede collectie meubelstoffen, kunstleder 
of houtkleuren

8
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Pocket los  

Pocket vast  

Poot verlengers oplopend van 2 t/m10 cm

Quatro motor met sta-op

Safe Systeem     

Stiknaden wijzigen (indien mogelijk) 

Swiff el of Draaivoet 

Transfer armlegger 

Viscose schuim (Tempur) in rug of zitting

Voetenbank met extra plank  

Voetensteun aan zijkant van voetenbankje 

Warmtekussen los op 220 V, 2 warmtestanden 

Wijzigingen vorm van de rug (extra vulling of juist holte) 

Werkblad wegdraaibaar alleen model Guusje  

Wieltjes    

Zwenk of bokwiel geremd of ongeremd 

Zijpilot aan rug links of rechts

ZORG COLLECTION

Bredere uitvoering    

Duwbeugel     

Fixatieriem       

Handvaten per twee    

Knierol      

Magneet slot t.b.v. Fixatieriem   

Tafel blad    

Viscose schuim (Tempur) zitkussen 

Viscose schuim (Tempur) lendensteun  

RVT wielen 7,5 cm.   

RVT wielen 10 cm.   

 

Ridder collectie technische info
Zijbeveiliging
- Geïntegreerde neerlaatbare houten zijhekken
- Zijhekken zijn voorzien van kunststof beschermkappen zodat beknelling uitgesloten is.
- De telescopische zijhekken hinderen in de laagste stand niet bij in- of uitstappen.
- Houten hoofd- en voetschot

Hefsysteem schaar.
- Schaarsysteem Trendelenburg (comfort fauteuil) stand optie
- Veilige werkbelasting 175 kg.
- Maximaal gebruikersgewicht 135 kg

Handbediening
- Eenvoudig bedienbare handbediening
- Spatwaterdicht

Rem
- Verrijdbaar, 4 x 100 mm. wielen
- Geremd op alle 4 wielen

Ligvlak
- 3 motoren (hoogte/hoofd/voeten) Linak
- Het ligvlak is onderverdeeld in 4 segmenten.
- Comfort lattenbodem met instelbare lumbaal ondersteuning of naar wens en boven 100 breed een me-
talen rooster bodem
- Hoogte van 40 tot 80 of 29 tot (bovenkant ligvlak)
- Tillift toegankelijk
- Bedgalg met papegaai voorbereid

Maatvoering
- Leverbaar in de volgende breedte 1 persoons maten maten 70, 80, 90, 100, 120 en 140 breed
-  Leverbaar in de volgende breedte 2 persoons maten maten 140, 160, 180 en 200 breed
-  Lengte rugdeel 80 cm
-  Verstelling rugdeel 70 graden
-  Max. hoek bovenbenen 45 graden
-  Totale Lengte (eerst ligmaat, dan buitenmaat) 190-196, 200-206 en 220-226 cm. 
-  Totale breedte (eerst ligmaat, dan buitenmaat) 80-93, 90-103, 100-113, 120-133 en 140-153 cm

Optionele mogelijkheden

1. Papegaai
2. Incontinentie matras
3. Incontinentie matrashoes
4. Luchtwisselmatras
5. Luchtmatras
6. Alle andere type matrassen
7.  Nachtkastjes
8. Bedtafeltjes (verrijdbaar)

Uit eigen atelier.  



 

 Bel 033-48 93 389 of kijk op www.leefcomfort.nl

pagina 23 Kijk voor de meest actuele prijzen op onze website www.leef-
comfort.nl of bel ons op nr. 033-48933

Ridder collectie      Model Ivanhoe

Gratis thuisbezorging en plaatsing in geheel Nederland en Vlaanderen
*met uitzondering van Texel, Ameland, Vlieland, Terschelling en Schiermonnikoog, natuurlijk leveren wij ook 
hier onze producten en service maar dan niet geheel gratis

De Ridder serie van Leefcomfort zijn gecertifi ceerde hoog laag bedden met een aanzienlijk lagere prijs dan 
gebruikelijk voor dit type bed.
Wij hebben dit bewerkstelligt door erg goede, maar goedkopere gecertifi ceerde hoog laag systemen 
te gebruiken die alle noodzakelijke functies hebben. Ook de wijze van produceren is goedkoper en er is een 
beperkte keuze in stoff eringen. De collectie bestaat uit één en twee persoons bedden en verkrijgbaar in de 
volgende maten.
1. Ligbreedte één persoons: 70, 80, 90, 100, 120 en 140 cm. breed.
2. Ligbreedte twee persoons 140, 160, 180 en 200 cm. breed.
3. Beide versies zijn verkrijgbaar in de liglengte 190, 200, 210 en 220 cm. lang.
4. Ook kunt u nog kiezen uit uitvoeringen met een hoger maximale belastbaar gewicht. 

Model Ivanhoe is een uitvoering waarbij het hoofd- en voetbord beide laag zijn.
Naar wens kan ook een hoger voetbord of gedeelde zijbeveiliging worden besteld.
U kunt kiezen of u het bed verrijdbaar wilt hebben en u kunt kiezen uit een collectie stof of kunstleder.

Model Ivanhoe 70 breed en 
verrijdbaar

Model Ivanhoe 2 x 90 breed 
waarvan 1 x hoog laag

Model Ivanhoe  2 x 100 breed en 220 lang 
met gedeelde zijbeveiliging.

Model Ivanhoe  2 x 80 breed en 200 lang waarvan 1 x 
hoog laag

Uit eigen atelier.  
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Ridder collectie      Model Lancelot

Gratis thuisbezorging en plaatsing in geheel Nederland en Vlaanderen
*met uitzondering van Texel, Ameland, Vlieland, Terschelling en Schiermonnikoog, natuurlijk leveren wij ook 
hier onze producten en service maar dan niet geheel gratis

De Ridder serie van Leefcomfort zijn gecertifi ceerde hoog laag bedden met een aanzienlijk lagere prijs dan 
gebruikelijk voor dit type bed.
Wij hebben dit bewerktstellig door erg goede, maar goedkopere gecertifi ceerde hoog laag systemen 
te gebruiken die alle noodzakelijke functies hebben. Ook de wijze van produceren is goedkoper en er is een 
beperkte keuze in stoff eringen. De collectie bestaat uit één en twee persoons bedden en verkrijgbaar in de 
volgende maten.
1. Ligbreedte één persoons: 70, 80, 90, 100, 120 en 140 cm. breed.
2. Ligbreedte twee persoons 140, 160, 180 en 200 cm. breed.
3. Beide versies zijn verkrijgbaar in de liglengte 190, 200, 210 en 220 cm. lang.
4. Ook kunt u nog kiezen uit uitvoeringen met een hoger maximale belastbaar gewicht. 

Model Lancelot is een uitvoering waarbij het hoofdbord hoger is dan het lage voetbord.
Naar wens kan ook een hoger voetbord of gedeelde zijbeveiliging worden besteld.
U kunt kiezen of u het bed verrijdbaar wilt hebben en u kunt kiezen uit een collectie stof of kunstleder.

Model Lancelot 140 breed 
en verrijdbaar

Model Lancelot 2 x 90 breed 
beide hoog laag

Model Lancelot  2 x 90 breed en 200 lang Model Lancelot  2 x 90 breed en 210 lang waarvan 1 x 
hoog laag. Bed is uitgevoerd met een hoger voetbord dan 
standaard

Uit eigen atelier.  
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Ridder collectie      Model Steigerhout

Gratis thuisbezorging en plaatsing in geheel Nederland en Vlaanderen
*met uitzondering van Texel, Ameland, Vlieland, Terschelling en Schiermonnikoog, natuurlijk leveren wij ook 
hier onze producten en service maar dan niet geheel gratis

De Ridder serie van Leefcomfort zijn gecertifi ceerde hoog laag bedden met een aanzienlijk lagere prijs dan ge-
bruikelijk voor dit type bed. Maar indien gewenst kunnen wij ook het duurdere zeer uitgebreide King hoog laag 
systeem gebruiken maar niet in de maten van 70, 120 of 140 cm breed.
Wij hebben dit bewerktstellig door erg goede, maar goedkopere gecertifi ceerde hoog laag systemen 
te gebruiken die alle noodzakelijke functies hebben. Ook de wijze van produceren is goedkoper en er is een 
beperkte keuze in stoff eringen. De collectie bestaat uit één en twee persoons bedden en verkrijgbaar in de 
volgende maten.
1. Ligbreedte één persoons: 70, 80, 90, 100, 120 en 140 cm. breed.
2. Ligbreedte twee persoons 140, 160, 180 en 200 cm. breed.
3. Beide versies zijn verkrijgbaar in de liglengte 190, 200, 210 en 220 cm. lang.
4. Ook kunt u nog kiezen uit uitvoeringen met een hoger maximale belastbaar gewicht. 

Model Classic en Classic de Luxe is net als de andere steigerhouten gecertifi ceerde hoog laag bedden 
ook als 1- persoons leverbaar. Het bed kan ook worden uitgevoerd met gedeelde zijbeveiliging.

Model Classic 1 x 90 cm. breed met het 
luxe extra lage King hoog laag systeem 
en verrijdbaar

Model Classic de Luxe  1 x 90 en 
1 maal 70 cm. breed en verrijd-

Model Classic 1 x 90 breed en 200 lang
met gedeelde zijbeveiliging, nachttafeltje 
en wielen

Model Classic de Luxe  2 x 90 breed en 200 lang waar-
van 1 x hoog laag. 

Uit eigen atelier.  
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Pocket los  

Pocket vast  

Poot verlengers oplopend van 2 t/m10 cm

Quatro motor met sta-op

Safe Systeem     

Stiknaden wijzigen (indien mogelijk) 

Swiff el of Draaivoet 

Transfer armlegger 

Viscose schuim (Tempur) in rug of zitting

Voetenbank met extra plank  

Voetensteun aan zijkant van voetenbankje 

Warmtekussen los op 220 V, 2 warmtestanden 

Wijzigingen vorm van de rug (extra vulling of juist holte) 

Werkblad wegdraaibaar alleen model Guusje  

Wieltjes    

Zwenk of bokwiel geremd of ongeremd 

Zijpilot aan rug links of rechts

ZORG COLLECTION

Bredere uitvoering    

Duwbeugel     

Fixatieriem       

Handvaten per twee    

Knierol      

Magneet slot t.b.v. Fixatieriem   

Tafel blad    

Viscose schuim (Tempur) zitkussen 

Viscose schuim (Tempur) lendensteun  

RVT wielen 7,5 cm.   

RVT wielen 10 cm.   

 
Wissner Bosserhoff bedden technische gegevens

Zijbeveiliging
  Het innovatieve beveiligingsconcept is naadloos en zonder barrières.

- Volledige veiligheid, Zero Gape, zonder extra accessoires en zonder barrières.
- Uitstappen en zorgbehandelingen zonder storende stijl in het midden van het bed.
- Veiligheidsafstanden al volgens de te verwachten toekomstige norm IEC 60601-2-52.
- Te gebruiken als mobilisatie- en opstahulp.
- (Uit) valpreventie in de zin van de richtlijnen valpreventie (Expertenstandard Sturzprophylaxe) mogelijk*.
- Hoogteverstelbaar op vier niveaus.

- Veilig gebruik van fi xatiesystemen volgens BfArM**.

Rem
- Ieder hooglaagbed uit deze collectie is verrijdbaar, afhankelijk van het gebruikte hefsysteem kunt u het bed verrijden in iedere positie. 
Sommige systemen remmen zonder netstroom andere doen dit uitsluitend met netspanning.   

Ligvlak
  Voor gezond liggen met comfort (Ligvlakergonomie op basis van het onderzoek van Prof. Engler***)
- Voordelige indeling in 4 ligvlakelementen.
- 88 cm. lange rugsteun (vrije maat).
- Dubbele retractie van de rug- (11 cm) en beensteun 9^cm) voor decubituspreventie, biedt merkbaar meer ruimte in bed in de autocontour- 
en comfortzitpositie.
- Ligvlakverlenging voorbereid.
- Uitneembare elementen zorgen voor eenvoudige reiniging.
- Matrassen tot 18 cm. dik (optie) kunnen worden gebruikt.
- Optimale luchtcirculatie.
- Comfortvering (optie) voor extra zachte ligging, oriëntatiezone ter ondersteuning bij het zitten en ter oriëntatie tijdens het slapen.
- Mogelijkheid om papegaai en infuushouder te platsen.

Handbediening
  Zorgvriendelijke verstelling van het bed. 
- De in de handschakelaar voorgeprogrammeerde automatische functies zijn eenvoudig bedienbaar.
- Overzichtelijk door minder bedienings toetsen.
- Door voorselectie faalbeveiligd, geen functie kan door per ongeluk indrukken van een toets worden gestart.
- Ergonomische vormgeving.
- 2 in 1 Veiligheidspakket, Handschakelaar en blokkeerconsole in één.
- Met de aan de achterkant van de handschakelaar bedienbare blokkeerfunctie voldoet de handschakelaar al aan de   toekomstig, te verwach-
ten norm IEC 60601-2-52.

- Magneetvrije sleutel voor mechanische instellen van de drie modi van de handschallelaar.

Hefsysteem, kolom of schaar
- Rugontziende werkhoogte.
- Geen tijdrovend verstellen naar de laagste positie.
- Stabiele hybride hefkolomtechnologie.
- Afhankelijk van het gebruikte systeem biedt het bed bij lage positie een zeer huiselijke aanblik dankzij de afgedekte techniek in hefko-
lomvorm.
- Hoogteverstelbaar van 36-80cm. SEN bedden instaphoogte van 25 cm
- Veilige werkbelasting 225 kg, bij het eON bed 200 kg.
- Onderrijdbaar voor patiëntenliften.
- Voetruimte maakt verzorging gemakkelijker.

Optionele mogelijkheden
Urinaal houder
Nachtkastjes
Kast meubels
Papegaai
Infuushouder
Nachtverlichting
Leeslamp

Incontinentie matras
Incontinentie matrashoes
Luchtwisselmatras
Luchtmatras
Alle andere type matrassen
Comfortbodem
2- of 3- delig doorlopende
zijbeveiligIng
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Model Sentida van Wissner-Bosserhoff 

Met zijn buitengewoon lage lighoogte van 25 cm kan het Sentida hoog-laag bed het valrisico voor 
bijzonder actieve gebruikers beperken en de veiligheid in de slaapfase verhogen. Voor de kleinere 
gebruiker wordt het in- en uitstappen bovendien veel veiliger en comfortabeler. Ondersteund door 
gedeelde (optie) zijbeveiliging wordt de mobilisatie bevorderd en het valrisico sterk vermindert. De 
dubbel werkende autoregressie van rug- en beensteun zorgt voor drukontlasting in de bekkenregio en 
vermindert wrijving- en schuifkrachten.
Dit bed is standaard voorzien van een automatische comfortzit en een automatische decubituspreven-
tie met één druk op uw handbediening naar wens op te roepen.
Natuurlijk kunt u naar onze 1250 m² showroom komen om naast dit hoog-laag verpleegbed ook de 
rest van onze ruime collectie hoog-laag comfort bedden te bekijken. 

De beschrijving van dit hefsysteem is ook geldig voor de gestoff eerde modellen uit de “King” serie 
welke eindigen op Sen.

Sentida 1 Extra laag systeem met intelligente motor

Sentida 5 Extra laag systeem met intelligente motor

Gratis thuisbezorging en plaatsing in geheel Nederland en Vlaanderen
*met uitzondering van Texel, Ameland, Vlieland, Terschelling en Schiermonnikoog, natuurlijk leveren wij ook 
hier onze producten en service maar dan niet geheel gratis

Sentida 1 in de hoogste positie Sentida 1 in de Anti-
Trendelenburg positie

Sentida 1 in de standaard 
instaphoogte positieSentida 1 in de allerlaagste 

positie

Sentida 1 in de 
Trendelenburg positie
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Model Sentida van Wissner-Bosserhoff 

Levering uit voorraad
Afhankelijk van kleur en uitvoering en onder voorbehoud

Gratis thuisbezorging en plaatsing in geheel Nederland en Vlaanderen
*met uitzondering van Texel, Ameland, Vlieland, Terschelling en Schiermonnikoog, natuurlijk leveren wij ook 
hier onze producten en service maar dan niet geheel gratis

Wissner Bosserhoff  hoofd- en voetborden Wissner Bosserhoff  houtkleuren
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Twee- persoons bedden van Wissner-Bosserhoff  

Wij produceren van ieder type hooglaag bed van Wissner Bosserhoff  ook twee- persoons uitvoe-
ringen, naar wens met aan iedere zijde een hooglaag systeem of aan één zijde het hoog laag 
systeem en aan de andere zijde een partner bed met een elektrisch verstelbare bedbodem.

Bij de hier afgebeelde bedden is gekozen voor hoofdbord model G in de lage uitvoering en hoofd-
bord model G in de hoge uitvoering met aan één zijde het hooglaag gedeelte en de gedeelde 
zijbeveiliging.

Voor leverbare kleuren van alle twee- persoons uitvoeringen, zie de kleurenkaart bij de Wissner 
Bosserhoff  hooglaag bedden.

Gratis thuisbezorging en plaatsing in geheel Nederland en Vlaanderen
*met uitzondering van Texel, Ameland, Vlieland, Terschelling en Schiermonnikoog, natuurlijk leveren wij ook 
hier onze producten en service maar dan niet geheel gratis

Uit eigen atelier.  
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twee- persoons bedden van Wissner-Bosserhoff 

Bij dit bed is gekozen voor hoofd- en voetbord model K waarbij er voor een hoog voetbord is 
gekozen. Het bed links op de foto is het partner bed en rechts de hoog laag uitvoering.

Dit bed is uitgevoerd met hoofd- en 
voetbord model G in de hoge versie 
uitvoering in de kleur Ahorn

Dit is een Sentida zeer laag twee- 
persoons hoog laag bed uitgevoerd 
met hoofd- en voetbord model K 
in de hoge versie uitgevoerd in de 
kleur Cacao

Gratis thuisbezorging en plaatsing in geheel Nederland en Vlaanderen
*met uitzondering van Texel, Ameland, Vlieland, Terschelling en Schiermonnikoog, natuurlijk leveren wij ook 
hier onze producten en service maar dan niet geheel gratis

Uit eigen atelier.  
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Nachtkastjes  van Wissner Bosserhoff

Gratis thuisbezorging en plaatsing in geheel Nederland en Vlaanderen
*met uitzondering van Texel, Ameland, Vlieland, Terschelling en Schiermonnikoog, natuurlijk leveren wij ook 
hier onze producten en service maar dan niet geheel gratis

Maak uw keuze 
uit deze hout-
kleuren
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Pocket los  

Pocket vast  

Poot verlengers oplopend van 2 t/m10 cm

Quatro motor met sta-op

Safe Systeem     

Stiknaden wijzigen (indien mogelijk) 

Swiff el of Draaivoet 

Transfer armlegger 

Viscose schuim (Tempur) in rug of zitting

Voetenbank met extra plank  

Voetensteun aan zijkant van voetenbankje 

Warmtekussen los op 220 V, 2 warmtestanden 

Wijzigingen vorm van de rug (extra vulling of juist holte) 

Werkblad wegdraaibaar alleen model Guusje  

Wieltjes    

Zwenk of bokwiel geremd of ongeremd 

Zijpilot aan rug links of rechts

ZORG COLLECTION

Bredere uitvoering    

Duwbeugel     

Fixatieriem       

Handvaten per twee    

Knierol      

Magneet slot t.b.v. Fixatieriem   

Tafel blad    

Viscose schuim (Tempur) zitkussen 

Viscose schuim (Tempur) lendensteun  

RVT wielen 7,5 cm.   

RVT wielen 10 cm.   

 
Technische info over Belletto hooglaagbedden van Völker 

Zijbeveiliging
De vier elementen van het zijbeveiligingssysteem van Völker zijn fraai onzichtbaar opgenomen in het de-
sign van het bed maar wel variabel en naar behoefte van de bewoner op te stellen.
Zijbeveiligingen van Völker zijn zeer stabiel. Ze zijn gemakkelijk te bedienen, hebben een veiligheidsver-
grendeling en kunnen niet ontgrendeld worden als er druk op wordt uitgeoefend. 
Bij overbelasting geven ze mee, zodat de geleiders of de zijbeveiliging niet onverwacht breken.

Appendix I Technische gegevens (standaarduitvoering) 
De hieronder met* gemarkeerde gegevens zijn afhankelijk van de Iengte, de breedte of het model van
het bed. De vermelde waarden hebben betrekking op het model 3082 S
Buitenafmetingen (B x L) 
voor ligvlak 90 x 200 cm*    ca. 98 x 210 cm
voor ligvlak 90 x 210 cm   ca. 98 x 219 cm
voor ligvlak 90 x 220 cm   ca. 98 x 229 cm 
voor ligvlak 100 x 200 cm    ca. 109 x 229 cm 
voor ligvlak 100 x 210 cm    ca. 109 x 219 cm
voor ligvlak 100 x 220 cm   ca. 109 x 229 cm 
Vrije hoogte onder het bed    ca. 17 cm
Hoogte onderrand ligvlakframe (min./max.)  ca. 27 cm I 67 cm
Hoogte bovenrand ligvlak (min./max.)* (35 cm. optie) ca. 40 cm 180 cm 
Hoogte bovenrand hoofd-/Voetgedeelte (min./max.)* ca. 76 cm 116 cm 
Volumetrisch gewicht van het matras materiaal 40 - 50 kglm’
Leeggewicht*      ca. 108 kg
Veilige werklast bedpapegaaihuls   75 kg
Veilige werklast infuusstandaard   2 kg I haak
Nominaal vermogen     AC 115 V (US-versie)
Zwenkwielen      4 stuks, type: K-100/2x1, Halver-wielen of Blickle wielen
Netspanning      AC 230 V (EU-versie) AC 240 V (UK-versie)
Ligvlak (4-delig)     90 x 200/210/220 cm of 100 x 200/210/220 cm.
Nominale frequentie     300 VA 50 Hz (EU-, UK-versie) 60 Hz (US-versie)
Veilige werklast bed     250 kg Afhankelijk van het gewicht van ca. 30 kg van
matras, en andere accessoires bedraagt het maximaal toelaatbare gebruikergewicht 220 kg. Bij gebruik
van een andere matras of accessoires moet deze waarde opnieuw worden berekend!

Hefsysteem kolom
Een stabiel hefmechanisme met vier erg fraaie hefkolommen welke het bed niet van een gewoon bed
laat onderscheiden. Het krachtige telescopische hefmechanisme met vier hefkolommen houdt het ligvlak
steeds in alle richtingen absoluut stabiel, zonder variaties en zelfs bij een ongelijkmatige belasting. Daarbij
is de veilige arbeidslast max. 250 kg, ook bij speciale liggingen als trendelenburg en anti-trendelenburg.

Handbediening
Handschakelaar voor de gebruiker voor alle verstelfuncties incl. de comfortabele zitstand (optie)
Zorgvriendelijke verstelling van het bed. De in de handschakelaar voorgeprogrammeerde automatische
functies zijn eenvoudig te bedienen: - overzichtelijk, minder toetsen

Rem
Bij deze bedden zijn de wielen onzichtbaar verzonken in de poten, één druk op de knop en de wielen ko-
men automatisch uit de poten en het bed is verrijdbaar. Omdat het bed normaal op zijn poten staat zorgt
het grote draagvlak voor een zeer stabiel bed.

Ligvlak
Het Völker MiS® microstimulatiesysteem - standaard in alle bedden van Völker. Dit systeem is verantwoor-
delijk voor een zeer comfortabele bed bodem . Door doelgerichte somatische en vestibulaire stimulatie
onderhoudt en bevordert het Völker MiS® microstimulatiesysteem het zelfstandige bewegingsvermogen
van de bewoner.

Optionele mogelijkheden
1.   Urinaal houder. 
2.   Handbediening houder
3.   Leeslamp
4.   Nachtkastjes 
5.   Kasten en andere meubels 
6.   Papegaai 
7.   Infuushouder 
8.   Nachtverlichting 
9.   Luchtmatras
10. Luchtwisselmatras
11. Incontinentie matras
12  Incontinentie matrashoes
13. Alle andere type matrassen
14 2- of 3- delige doorlopende zijbeveiliging
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Diverse optie’s uit de Belletto collectie van Völker

Bijrijdtafel Contablo

BedverlengingUrinefl eshouderBedieninghouder

AfstandhoudersAccu pakketPapegaai

Diverse type verlichtingsarmaturen
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Model Linea HH  bed uit de Belletto collectie van Völker
Het oogt als een designbed, maar het is het eerste verpleegbed van top-
klasse en het biedt alle professionele mogelijkheden. Belletto

Model 3080 MA

Belletto bedden zijn topklasse verpleegbedden, multifunctioneel en in vele uitvoeringen verkrijgbaar. 
Mocht u later zorg aan bed nodig hebben, dan hebt u met Belletto meteen het allerbeste in huis. 
In onze speciale Belletto-shop kunt u geheel vrijblijvend proefl iggen en zelf het comfort en gemak bele-
ven. 
Uiteraard geven wij u dan tevens graag uitgebreid en deskundig advies.

Levering uit voorraad
Afhankelijk van uitvoering en onder voorbehoud

Dit model leveren wij ook als twee persoons uitvoering

• 

• 

• 

• 

Gratis thuisbezorging en plaatsing in geheel Nederland en Vlaanderen
*met uitzondering van Texel, Ameland, Vlieland, Terschelling en Schiermonnikoog, natuurlijk leveren wij ook 
hier onze producten en service maar dan niet geheel gratis
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Modellen , 3080 S,  NN en  MA Belletto bedden uit de Völker collectie

Model 3080 MATwee- persoons model 3080 S

Model 3080 NN

Ook deze modellen zijn leverbaar als twee persoons uitvoering

Gratis thuisbezorging en plaatsing in geheel Nederland en Vlaanderen
*met uitzondering van Texel, Ameland, Vlieland, Terschelling en Schiermonnikoog, natuurlijk leveren wij ook 
hier onze producten en service maar dan niet geheel gratis
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Voorbeelden van 2 persoons Belletto bedden uit de Völker collectie  

Model 3080 MHH

Model 3080 DMHH

Gratis thuisbezorging en plaatsing in geheel Nederland en Vlaanderen
*met uitzondering van Texel, Ameland, Vlieland, Terschelling en Schiermonnikoog, natuurlijk leveren wij ook 
hier onze producten en service maar dan niet geheel gratis

Uit eigen atelier.  
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Overzicht alle Belletto bedden uit de Völker collectie
3080 MB 3080 MA

3080 NN

Linea FS

Vabasso

Al deze modellen leveren wij ook 
als twee persoons uitvoering

Gratis thuisbezorging en plaatsing in geheel Nederland en Vlaanderen
*met uitzondering van Texel, Ameland, Vlieland, Terschelling en Schiermonnikoog, natuurlijk leveren wij ook 
hier onze producten en service maar dan niet geheel gratis

3080 MA

3080 S

3080 MA HN



 Bel 033-48 93 389 of kijk op www.leefcomfort.nl

pagina 38

Pocket los  

Pocket vast  

Poot verlengers oplopend van 2 t/m10 cm

Quatro motor met sta-op

Safe Systeem     

Stiknaden wijzigen (indien mogelijk) 

Swiff el of Draaivoet 

Transfer armlegger 

Viscose schuim (Tempur) in rug of zitting

Voetenbank met extra plank  

Voetensteun aan zijkant van voetenbankje 

Warmtekussen los op 220 V, 2 warmtestanden 

Wijzigingen vorm van de rug (extra vulling of juist holte) 

Werkblad wegdraaibaar alleen model Guusje  

Wieltjes    

Zwenk of bokwiel geremd of ongeremd 

Zijpilot aan rug links of rechts

ZORG COLLECTION

Bredere uitvoering    

Duwbeugel     

Fixatieriem       

Handvaten per twee    

Knierol      

Magneet slot t.b.v. Fixatieriem   

Tafel blad    

Viscose schuim (Tempur) zitkussen 

Viscose schuim (Tempur) lendensteun  

RVT wielen 7,5 cm.   

RVT wielen 10 cm.   

 

Technische info hooglaagbed Irene
Zijbeveiliging
- Geïntegreerde neerlaatbare houten zijhekken
- Zijhekken zijn voorzien van kunststof beschermkappen zodat beknelling uitgesloten is.
- De telescopische zijhekken hinderen in de laagste stand niet bij in- of uitstappen.
- Houten hoofd- en voetschot

Hefsysteem schaar
- Schaarsysteem (Trendelenburg {comfort fauteuil} stand optie)
- Veilige werkbelasting 175 kg.
- Maximaal gebruikersgewicht 135 kg

Handbediening
- Eenvoudig bedienbare handbediening
- Spatwaterdicht

Rem
- Verrijdbaar, 4 wielen onzichtbaar geïntegreerd in de poten
- Geremd op alle 4 wielen

Ligvlak
- 3 motoren (hoogte/hoofd/voeten) Linak
- Het ligvlak is onderverdeeld in 4 segmenten.
- Comfort lattenbodem met instelbare lumbaal ondersteuning of naar wens en boven 100 breed een me-
talen rooster bodem
- Hoogte van 40 cm tot 80 cm (bovenkant ligvlak)
- Tillift toegankelijk
- Bedgalg met papegaai voorbereid

Maatvoering
- Leverbaar in twee breedte maten 90 en 100 breed
- Leverbaar in 8 houtkleuren
- Lengte rugdeel 80 cm
- Verstelling rugdeel 70 graden
- Max. hoek bovenbenen 45 graden
- Totale lengte (eerst ligmaat, dan buitenmaat) 190-196, 200-206, 210-216 en 220-226 cm. 
- Totale breedte (eerst ligmaat, dan buitenmaat) 90-106, 100-116 cm.

Optionele mogelijkheden

1. Papegaai
2. Incontinentie matras
3. Incontinentie matrashoes
4. Luchtwisselmatras
5. Luchtmatras
6. Alle andere type matrassen
7.  Nachtkastjes
8. Bedtafeltjes (verrijdbaar)
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Low budget hoog-laag bed Irene
Dit hooglaagbed staat op 4 fraaie poten waarin de wielen verborgen zijn, een degelijk schaar-
systeem heft het bed naar de gewenste hoogte. Model Irene is ook leverbaar met een ander 
type hoofd- en voetbord en in diverse houtkleuren.

Levering veelal uit voorraad

Gratis thuisbezorging en plaatsing in geheel Nederland en 
Vlaanderen

*met uitzondering van Texel, Ameland, Vlieland, Terschelling en Schiermonnikoog, 
natuurlijk leveren wij ook hier onze producten en service maar dan niet geheel gratis

Het bed uitgevoerd in houtkleur Nabucco
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Pocket los  

Pocket vast  

Poot verlengers oplopend van 2 t/m10 cm

Quatro motor met sta-op

Safe Systeem     

Stiknaden wijzigen (indien mogelijk) 

Swiff el of Draaivoet 

Transfer armlegger 

Viscose schuim (Tempur) in rug of zitting

Voetenbank met extra plank  

Voetensteun aan zijkant van voetenbankje 

Warmtekussen los op 220 V, 2 warmtestanden 

Wijzigingen vorm van de rug (extra vulling of juist holte) 

Werkblad wegdraaibaar alleen model Guusje  

Wieltjes    

Zwenk of bokwiel geremd of ongeremd 

Zijpilot aan rug links of rechts

ZORG COLLECTION

Bredere uitvoering    

Duwbeugel     

Fixatieriem       

Handvaten per twee    

Knierol      

Magneet slot t.b.v. Fixatieriem   

Tafel blad    

Viscose schuim (Tempur) zitkussen 

Viscose schuim (Tempur) lendensteun  

RVT wielen 7,5 cm.   

RVT wielen 10 cm.   

 

Technische info hooglaagbed Beatrix
Zijbeveiliging
- Geïntegreerde neerlaatbare houten zijhekken
- Zijhekken zijn voorzien van kunststof beschermkappen zodat beknelling uitgesloten is.
- De telescopische zijhekken hinderen in de laagste stand niet bij in- of uitstappen.
- Houten hoofd- en voetschot

Hefsysteem schaar
- Schaarsysteem Trendelenburg (comfort fauteuil) stand optie
- Veilige werkbelasting 175 kg.
- Maximaal gebruikersgewicht 135 kg

Handbediening
- Eenvoudig bedienbare handbediening
- Spatwaterdicht

Rem
- Verrijdbaar, 4 x 100 mm. wielen
- Geremd op alle 4 wielen

Ligvlak
- 3 motoren (hoogte/hoofd/voeten) Linak
- Het ligvlak is onderverdeeld in 4 segmenten.
- Comfort lattenbodem met instelbare lumbaal ondersteuning of naar wens en boven 100 breed een me-
talen rooster bodem
- Hoogte van 40 cm tot 80 cm (bovenkant ligvlak)
- Tillift toegankelijk
- Bedgalg met papegaai voorbereid

Maatvoering
- Leverbaar in de volgende breedte maten 90, 100, 120 en 140 breed
- Leverbaar in 8 houtkleuren
- Lengte rugdeel 80 cm
- Verstelling rugdeel 70 graden
- Max. hoek bovenbenen 45 graden
- Totale Lengte (eerst ligmaat, dan buitenmaat) 190-196, 200-206 en 220-226 cm. 
- Totale breedte (eerst ligmaat, dan buitenmaat) 80-93, 90-103, 100-113, 120-133 en 140-153 cm

Optionele mogelijkheden

1. Papegaai
2. Incontinentie matras
3. Incontinentie matrashoes
4. Luchtwisselmatras
5. Luchtmatras
6. Alle andere type matrassen
7.  Nachtkastjes
8. Bedtafeltjes (verrijdbaar)
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low budget hoog-laag bed Beatrix 

Levering uit voorraad
Gratis thuisbezorging en plaatsing in 

geheel Nederland en Vlaanderen
*met uitzondering van Texel, Ameland, Vlieland, Terschel-
ling en Schiermonnikoog, natuurlijk leveren wij ook hier 
onze producten en service maar dan niet geheel gratis

Leverbaar als 90, 100, 120 en 140 breed.
Hier  naast ziet u het 120 cm. brede hooglaag bed.
Ook het Beatrix bed is een door de zorg goedgekeurd 
en gecertifi ceerd hooglaag bed.
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Pocket los  

Pocket vast  

Poot verlengers oplopend van 2 t/m10 cm

Quatro motor met sta-op

Safe Systeem     

Stiknaden wijzigen (indien mogelijk) 

Swiff el of Draaivoet 

Transfer armlegger 

Viscose schuim (Tempur) in rug of zitting

Voetenbank met extra plank  

Voetensteun aan zijkant van voetenbankje 

Warmtekussen los op 220 V, 2 warmtestanden 

Wijzigingen vorm van de rug (extra vulling of juist holte) 

Werkblad wegdraaibaar alleen model Guusje  

Wieltjes    

Zwenk of bokwiel geremd of ongeremd 

Zijpilot aan rug links of rechts

ZORG COLLECTION

Bredere uitvoering    

Duwbeugel     

Fixatieriem       

Handvaten per twee    

Knierol      

Magneet slot t.b.v. Fixatieriem   

Tafel blad    

Viscose schuim (Tempur) zitkussen 

Viscose schuim (Tempur) lendensteun  

RVT wielen 7,5 cm.   

RVT wielen 10 cm.   

 

Technische info hooglaagbed Margriet
Zijbeveiliging
- Geïntegreerde neerlaatbare houten zijhekken
- Zijhekken zijn voorzien van kunststof beschermkappen zodat beknelling uitgesloten is.
- De telescopische zijhekken hinderen in de laagste stand niet bij in- of uitstappen.
- Houten hoofd- en voetschot

Hefsysteem schaar
- Schaarsysteem 
- Veilige werkbelasting 175 kg.
- Maximaal gebruikersgewicht 135 kg

Handbediening
- Eenvoudig bedienbare handbediening
- Spatwaterdicht

Rem
- Verrijdbaar, 4 x 100 mm. wielen
- Geremd op alle 4 wielen

Ligvlak
- 3 motoren (hoogte/hoofd/voeten) Linak
- Het ligvlak is onderverdeeld in 4 segmenten.
- Comfort lattenbodem met instelbare lumbaal ondersteuning 
- Hoogte van 29 cm tot 72 cm (bovenkant ligvlak)
- Tillift toegankelijk
- Bedgalg met papegaai voorbereid

Maatvoering
- Lengte rugdeel 80 cm
- Leverbaar in 90 breed en 200 en 220 lang
- Verstelling rugdeel 70 graden
- Max. hoek bovenbenen 45 graden
- Totale Lengte (eerst ligmaat, dan buitenmaat) 200-207 cm. 
- Totale breedte (eerst ligmaat, dan buitenmaat) 90-106 cm.

Optionele mogelijkheden

1. Papegaai
2. Incontinentie matras
3. Incontinentie matrashoes
4. Luchtwisselmatras
5. Luchtmatras
6. Alle andere type matrassen
7.  Nachtkastjes
8. Bedtafeltjes (verrijdbaar)
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Low budget extra laag hoog-laag bed Margriet 

Levering uit voorraad
Gratis thuisbezorging en plaatsing in 

geheel Nederland en Vlaanderen
*met uitzondering van Texel, Ameland, Vlieland, Terschel-
ling en Schiermonnikoog, natuurlijk leveren wij ook hier 
onze producten en service maar dan niet geheel gratis

Dit hoog laag bed heeft slechts een instap hoogte van 29 cm. en het bed komt tot 72 cm. hoog. Dit is zonder het 
matras.
Margriet is ook als inzetbed leverbaar en indien u de wielen niet gebruikt is het bed dan nog 5 cm. lager.
Ook dit bed is een door de zorg goedgekeurd en gecertifi ceerd hooglaag bed.



 Bel 033-48 93 389 of kijk op www.leefcomfort.nl

pagina 44

Pocket los  

Pocket vast  

Poot verlengers oplopend van 2 t/m10 cm

Quatro motor met sta-op

Safe Systeem     

Stiknaden wijzigen (indien mogelijk) 

Swiff el of Draaivoet 

Transfer armlegger 

Viscose schuim (Tempur) in rug of zitting

Voetenbank met extra plank  

Voetensteun aan zijkant van voetenbankje 

Warmtekussen los op 220 V, 2 warmtestanden 

Wijzigingen vorm van de rug (extra vulling of juist holte) 

Werkblad wegdraaibaar alleen model Guusje  

Wieltjes    

Zwenk of bokwiel geremd of ongeremd 

Zijpilot aan rug links of rechts

ZORG COLLECTION

Bredere uitvoering    

Duwbeugel     

Fixatieriem       

Handvaten per twee    

Knierol      

Magneet slot t.b.v. Fixatieriem   

Tafel blad    

Viscose schuim (Tempur) zitkussen 

Viscose schuim (Tempur) lendensteun  

RVT wielen 7,5 cm.   

RVT wielen 10 cm.   

Technische info bed in bed systeem

Hefsysteem schaar
- Maximaal toelaatbaar gewicht 175 kg ook leverbaar tot 250 en 350 kg belastbaarheid.
- DIN EN 60601 2-52 standaard
- Schaarsysteem één van de meest sterke systemen

Handbediening
- Eenvoudig bedienbare handbediening
- handbediening is voorzien van een veiligheidsset

Ligvlak
- 3 motoren (hoogte/hoofd/voeten) Linak LA27
- Extra matras ondersteuning
- Hoogte van 35 cm tot 85 cm gemeten zonder matras
- Bedgalg met papegaai voorbereid

Maatvoering
- Leverbaar in vele maten.
- Breedte maten 70, 80, 90,100,120 en 140 breed
- Lengte maten 190, 200, 210, en 220 lang

Optionele mogelijkheden

1. Papegaai
2. Incontinentie matras
3. Incontinentie matrashoes
4. LuchtwIsselmatras
5. Luchtmatras
6. Alle andere type matrassen
7.  Nachtkastjes
8. Bedtafeltjes (verrijdbaar)

Voors en tegens van het bed in bed systeem
- Minimale benodigde hoogte 28 cm.
- Staat gewoon stevig op de vloer.
- Dit is een echt hooglaag bed
- Papegaai gebruik voorbereid
- Kan hoog gewicht tillen/dragen
- Leverbaar in erg veel verschillende maten
- Comfortabele lattenbodem met verstelbare comfort zone of raster bodem bij meer dan 100 breed
- Oersterk en degelijk schaarsysteem
- Veelal kan er bij een inbouw hooglaag bed geen tillift worden gebruikt
- Ombouw kan ook aan het bed worden vastgemaakt
- Zijbeveiliging is niet mogelijk men moet dan een losse zijbeveiliging aanschaff en
- Zelf ombouwen of inbouwen vraagt veel handigheid en men moet eerst goed kijken of het in de bestaande 
ombouw past
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Low budget hoog-laag bed in bed systeem  
Dit hooglaag systeem kan in principe in iedere bedombouw (dus geen boxspring) wor-
den geplaatst zodat u van uw huidige bed een echt hoog laag bed kunt maken.
Het systeem is ook als extra laag leverbaar.
U kunt er voor kiezen om het systeem in uw ombouw te plaatsen maar u kunt ook uw ombouw aan 
het hooglaag frame gemakkelijk vast schroeven, zo krijgt u een echt hoog laag bed.
Anders dan bij een Carrier, bed in bed systeem, bedlift of hoe men het ook noemt is dit een echt 
hooglaag bed met ook de mogelijkheid voor een optrekhulp (papegaai) en voor een lagere prijs.
Helaas is bij deze mogelijkheid net als bij de Carrier, het bed In bed systeem of bedlift, geen zij-
beveiliging mogelijk of u moet zoals veel gedaan wordt, kiezen om het bed in bed systeem zonder 
ombouw te gebruiken. In dat geval kunnen wij ook voor goedgekeurde zijbeveiligingen zorgen. 
Ook dit is weer een door de zorg goedgekeurd en gecertifi ceerd systeem.

Levering uit voorraad

Gratis thuisbezorging en plaatsing in 
geheel Nederland en Vlaanderen

*met uitzondering van Texel, Ameland, Vlieland, Terschel-
ling en Schiermonnikoog, natuurlijk leveren wij ook hier 
onze producten en service maar dan niet geheel gratis

Voorbeelden van ombouwen met dit hooglaag bed in bed systeem
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De door Leefcomfort te leveren matras types

ONZE MATRASSEN COLLECTIE

BodyComfort High Resolution’ schuim is het bij een koudschuim matras ingezette hightech schuim. Het gaat hier om 
een polyurethaanschuim dat bij matrassen, maar ook bij andere meubelen wordt ingezet.  Koudschuim heeft bijzonder 
hoogwaardige eigenschappen.

Het bij een koudschuim matras ingezette schuim heeft een zeer open celstructuur. Door het vocht op te nemen en dan 
weer te laten verdampen, heeft koudschuim uitstekende eigenschappen wat ventilatie betreft. Hierdoor voelt een matras 
van koudschuim niet te warm aan. Kuilvorming komt bij koudschuim matrassen niet voor. Het ‘high resolution’ schuim 
heeft dus een hoog comfortniveau en een zeer lange levensduur door deze bijzonder hoogwaardige eigenschappen. Een 
koudschuim matras ligt beter. Een koudschuim matras heeft een corrigerend vermogen. De matras kan zich dus hele-
maal aanpassen aan het lichaam en geeft de juiste ondersteuning op de plekken waar dat nodig is. De progressieve te-
gendruk maakt dit mogelijk. Hoe meer druk er op het schuim gegeven wordt, hoe meer tegendruk het lichaam terug krijgt.

Bestchoice Ook bij deze matras is High Resolution’ schuim de basis. Deze matras is speciaal ontworpen om gemak-
kelijk in- en uit bed te komen. Door gebruik van een stevige border zal het matras aan de randen niet zo ver inzakken. 
Ook is het matras voorzien van comfort zones en extra beluchting. De ideale matras voor ouderen of rolstoel gebrui-
kers.

BodyComfort Spring Pocketveer matrassen zijn matrassen met spiraal veertjes alle afzonderlijk verpakt in een zakje 
(pocket) zodat ieder veer afzonderlijk vrij kan bewegen. Pocketveer matrassen hebben een zeer goede verluchting zodat 
mensen die ‘s nachts last hebben van teveel warmte op dit type matras hier minder last van zullen hebben. Gaat een 
koudschuim matras tussen de tien of vijftien jaar mee bij pocketveer matrassen moet u echter op een behoorlijk kortere 
tijd rekenen. 
De veren zullen onder inwerking van uw lichaamsgewicht korter worden zodat er snel gedeelten van het pocketveer 
matras niet meer goede ondersteuning bieden. Een pocketveer matras is dan ook zeker niet geschikt voor mensen met 
rugklachten.

Body Ergonomie Visco-elastisch schuim matrassen worden ook veel verkocht onder de namen traagschuim, Tem-
pur schuim, Nasa schuim, Memorie foam en Viscose schuim. Over het ontstaan van dit schuim gaan diverse verhalen 
maar dit is uiteindelijk ook niet belangrijk. Waar het wel om gaat is dat Visco- elastische schuim matrassen voor een 
erg goede nachtrust kunnen zorgen, dit vanwege de drukpunt verlagende eigenschappen. Let echter op, laat u erg 
goed voorlichten alvorens u tot koop overgaat, er zit namelijk nogal wat verschil in de fabricage wijze en er zijn erg veel 
Visco- elastisch schuim matrassen waarop u het erg warm krijgt en vaak zelfs zo warm dat u ‘s nachts uw bed uit moet. 
Maar er zijn ook goede soorten maar deze zijn lastig te vinden. Vandaar ons advies om u eerst goed te oriënteren.

Luchtcomfort Leefcomfort heeft het luchtmatras van het bekende Matrair op een aantal punten sterk verbeterd en 
levert deze onder de naam Luchtcomfort. Betere matras bestaat er niet!
Doordat het matras door u in te stellen is naar de behoefte van het moment met de interne pomp met afstandsbediening, 
heeft u altijd het ideale matras.
 
Het luchtmatras Luchtcomfort  zorgt er voor dat uw gehele lichaam ondersteunt wordt, dit kan geen enkele andere ma-
tras. U krijgt doordat de zware gedeeltes van uw lichaam de lucht wegdrukt naar uw holle gedeeltes (de onderrug of uw 
lendenen) juist op die plaatsen die daar behoefte aan hebben, een opwaartse extra ondersteuning.
Daarnaast heeft het “Luchtcomfort” luchtmatras een ongekende lange levensduur, immers de lucht in het matras kan 
niet slijten terwijl iedere andere matras elke dag een stukje minder wordt.

Incontinentie matrassen Leefcomfort levert al de hierboven genoemde matrassen ook met een vloeistof dichte 
hoes. Dit materiaal is incontinentie bestendig en het materiaal is ademend. Deze hoezen zijn afritsbaar en ook ideaal 
voor mensen die last hebben van allergiën.

Kijk voor de meest actuele prijzen op onze website www.leef-
comfort.nl of bel ons op nr. 033-48933

Voor alle door ons te leveren type matrassen kijkt u op 
www.leefcomfort.nl
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Grootste collectie relaxfauteuils en sta-op fauteuils

Fauteuils voor iedereen, of u nu 2.45 cm. of 1.24 cm. lang  bent.     
Op maat betekent bij ons, zithoogte, zitdiepte, zitbreedte, armleggerhoogte, rughoogte, 
voetenbanklengte, de juiste plaats v/d lenden ondersteuning en de juiste zithoek. 
Onze modellen onderscheiden zich niet alleen door de ergonomische vormgeving en 
kwaliteit maar ook door het ontwerp wat zich o.a. uit in de smalle opbouw (gemiddeld 72 cm.) 
Ieder model maken wij voor u zoals u dit wenst. Alle fauteuils uit onze eigen collectie kunnen 
worden uitgevoerd als handmatige relax, met motoren, een sta-op systeem, een draaivoet en
met een accu. De stoff ering kan nooit een probleem zijn: leder of stof, alle fauteuils uit onze eigen collectie kun-
nen worden gestoff eerd in iedere gewenste en in de handel verkrijgbare stoff ering.

 

Onze maat collectie omvat allerlei modellen, van een fraaie oorstoel met of zonder sta-op 
systeem of een vlotte draaifauteuil, tot onze moderne kubistische lijn.
Wij kunnen al onze modellen met een relax systeem leveren maar ook met een sta op mo-
gelijkheid en zelfs tot slechts 35 cm. zithoogte voor de minder lange mens.
Ook leveren wij van ieder model stoel, een bank in de door u gewenste maat.

Dhr. Rob Bruintjes (221 cm. lang) in zijn eigen huis.
Ter vergelijking dezelfde stoel met iemand 
van 158 cm. lengte ernaast geplaatst.
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 Onze Vemcare fauteuils voor specialistische oplossingen

FAUTEUILS VOOR ROLSTOEL GEBRUIKERS, OBESITAS, HUNTINGTON EN 
PARKINSON PATIËNTEN.

Leefcomfort produceert onder de naam Vemcare, specialistische oplossingen voor de zorg 
sector en ook voor de thuis gebruiker.

Ook voor rolstoel gebruikers heeft Leefcomfort fraaie oplossingen zoals de hier afgebeelde 
transfer armlegger.
Deze armlegger is toepasbaar op zeer veel modellen uit onze collectie en maakt de transfer 
van de rolstoel naar de relax- of sta-op fauteuil, erg eenvoudig.
Onze Huntington stoel is de enige stoel die in Nederland nog vergoed wordt.
In onze Parkinson stoel komen de mensen weer tot rust.

FAUTEUILS MET TRANSFER ARMLEGGER

.
Huntington stoel  Parkinson stoel   Mobiele stoel



 
Matras “Luchtcomfort”.

www.leefcomfort.nl
033-4893389

Afritsbare velours matrashoes

Stabiele zijbalken 

3D Climalaag voor vochtafvoer 

Gestabiliseerde luchtkern

Ingebouwde heup ondersteuning

Hoogwaardige comfort afdekking
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Gratis parkeren voor de deur 
en een rolstoel vriendelijk toilet

Zodra u Hoevelaken binnen rijdt op de eerste rotonde de rondweg (1 ste rechts alle rich-
tingen) volgen, hierna komen er nog 3 rotondes, steeds rechtdoor. Na de laatste rotonde 
ook rechtdoor, het bedrijven-terrein “De Hogenbrink” op en direct de 1ste weg links de
Drs .W. van Royenstraat in en na 70 meter ziet u ons bedrijf rechts van u.
Komende van uit richting Terschuur/Barneveld: Op de 1ste  rotonde rechts en direct de 
1ste  weg links.

Per openbaar vervoer: Lijn 102, halte Hofweg, naar de rotonde toelopen (ri. westen), op 
de rotonde rechts af en direct de 1 ste. weg links. (bushalte - Leefcomfort ±300 meter)
Of vraag voor een vrijblijvende en gratis thuis demonstratie de vrijblijvende en 
gratis haal- en breng service.

Drs. W. van Royenstraat 1 - 3871 AN - Hoevelaken
Openings tijden: ma & wo alleen op afspraak
di, do en vr. van 9.00 tot 17.00 uur - Zaterdag van 9.00 tot 16.00 uur.

Ondanks de zorgvuldige verwerking moeten wij uiteraard een voorbehoud maken voor het onjuist vermelden van 
de gegevens. Aan deze gepubliceerde gegevens kunnen dan ook geen rechten worden ontleend. * Vraag naar de 
voorwaarden. Niet geldig bij aankoop van een product waarbij dit niet is vermeld. Niet geldig i.c.m. andere actie’s en 
voor alle basis uitvoeringen. Afgebeelde modellen kunnen afwijken van standaard uitvoering. Drukfouten, typefouten 
en alle andere eventuele fouten in foto’s of tekst, voorbehouden.

www.leefcomfort.nl
033-4893389 Prijswijzigingen en typefouten voorbehouden
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