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Advies aanvragen

Passing aanvragen

Toiletlift
Als opstaan moeilijk is en toiletsteunen en
wandgrepen geen oplossing bieden bij het opstaan
wordt vaak de toiletpot verhoogd. De gevolgen van
een te hoge zit zijn een slechte stoelgang en slecht uit
kunnen plassen van de blaas......

lees meer

Marcel Oud
0644836247
Als adviseur werkzaam
in Noord- en ZuidHolland, Flevoland,
Gelderland, Overijssel,
Drenthe, Groningen,
Friesland.

Armsteunset voor gecontroleerde
zit
Bij de meeste spoel/föhn toiletten is het noodzakelijk om
een gecontroleerde zitfunctie te hebben. Heb je die niet
en kom je met een plof op de spoel/föhn, dan vergroot dit
de kans op storingen en reparaties. Dit is op te lossen
met een makkelijk te monteren armsteunenset......

lees meer

Klaas Jan van Vuure
0644231980
Als adviseur werkzaam
in Utrecht, Flevoland,
Overijssel, Gelderland,
Noord-Brabant, Zeeland
en Limburg.

Bedieningsproblematiek spoel/föhn
Wekelijks zijn wij bezig met het oplossen van
gebruikersproblemen die te wijten zijn aan onjuiste
bedieningen of afstandsbedieningen die niet te gebruiken
zijn. Enerzijds door beperkingen anderzijds door
cognitieve problemen. Toilet Op Maat (TOM) heeft
eenvoudige bedieningsmogelijkheden middels een
éénknopsbediening.

lees meer

ALS woonconcept
Voor iemand met ALS kan de toiletgang een dagelijks
probleem zijn. Toilet Op Maat heeft mogelijkheden om de
toiletgang makkelijker te maken door toepassing van
bvijvoorbeeld een spoel/föhn toilet, toiletlift, eenvoudige
bediening of een combinatie hiervan.
Kijk op onze website voor meer informatie en
mogelijkheden.

lees meer

Toilet Op Maat (TOM) is op 15 september aanwezig op
de informatiemarkt van het spierziektecongres 2018 in
Veldhoven. Het spierziektecongres wordt georganiseerd
door Spierziekte Nederland en het Prinses Beatrixfonds.

Wij verhelpen storingen aan alle
spoel/föhn-toiletten
Wij zijn gespecialiseerd in onderhoud en reparatie van elk
merk doucheWC, spoel/föhn en toiletlift. Spoedreparaties
voeren wij binnen 2 werkdagen uit. Eventueel is er een
tijdelijk leentoestel beschikbaar.

informeer naar onze vaste scherpe
servicetarieven

Filmpjes op YouTube
Op onze YouTube pagina hebben we enkele filmpjes
gezet van toiletoplossingen. We zullen deze de komende
tijd aanvullen.

Advies op maat
Door onze jarenlange ervaring met toiletoplossingen en
met de doelgroep zijn wij in staat u een passend advies te
geven. Wij geven zelfs garantie op ons advies !
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Toilet Op Maat (TOM)
T: 085-1301959
E: info@toiletopmaat.nl

Deze e-mail is verstuurd aan {{email}}.
Als u geen nieuwsbrief meer wilt ontvangen, kunt u zich hier afmelden.
U kunt ook uw gegevens inzien en wijzigen.
Voor een goede ontvangst voegt u info@toiletopmaat.nl toe aan uw adresboek.

