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Storing aan spoel/föhn wat nu?
Als je een storing aan een spoel/föhn hebt dan heb je
een probleem. Er kan niet zelfstandig gereinigd kan
worden en wie schakel je in voor reparatie? Toilet Op
Maat repareert alle spoel/föhns tegen een scherp
tarief. Tevens zijn onze bussen zo ingericht dat wij alle
onderdelen bij ons hebben en eventueel kunnen wij
een vervangende spoel/föhn monteren.
lees verder
Marcel Oud
0644836247
Als adviseur werkzaam
in Noord- en ZuidHolland, Flevoland,
Gelderland, Overijssel,
Drenthe, Groningen,
Friesland.

TOM hoog/laag liften
Afgelopen jaar hebben wij diverse rolstoelgebruikers en
kleine mensen geholpen aan een hoog/laag toilet
toiletvoorziening. Met spoel- en droogfunctie, maar soms
ook gewoon lager dan de standaard hoogte. Op onze
website wordt dit binnenkort uitgelicht met speciale
aandacht voor een lage maatvoering.

Klaas Jan van Vuure
0644231980

lees verder
Als adviseur werkzaam
in Utrecht, Flevoland,
Overijssel, Gelderland,
Noord-Brabant, Zeeland
en Limburg.

TOM Uspa spoel/föhn
Recent hebben wij ons assortiment uitgebreid met Uspa
spoel/föhn. De Uspa is eenvoudig te plaatsen en
gebruiksvriendelijk. De spoel/föhn is leverbaar met drie

verschillende zittingen en hierdoor aan te passen aan
de gebruiker. Door zijn betrouwbaarheid en prijs is hij
zeer geschikt als WMO voorziening.

lees verder

Het "Japanse toilet" bij
Groenhuysen
Je billen schoonspoelen én droogföhnen na een
toiletbezoek?! Het klinkt een beetje raar, maar toch
maken al veel ouderen in de thuissituatie gebruik van het
Zorgtoilet. 'Om te kijken of deze slimme oplossing ook
binnen onze locaties een uitkomst kan zijn, installeerde
Toilet Op Maat (TOM) gisteren op de revalidatie-afdeling
op Wiekendael de TOM Closomat+,' vertelt Kjeld Klaver.
'Zo krijgen ouderen die hulp nodig hadden bij een
toiletbezoek niet alleen hun eigen regie terug, maar ook
een stukje privacy. We zijn benieuwd hoe onze klanten
deze nieuwe wc ervaren.'

lees verder

TOM groeit!
In het voorjaar van 2020 verhuizen wij naar ons
nieuwe pand in Heiloo. Momenteel is men bezig met
de afbouw van de kantoorverdieping. Het nieuwe
pand voldoet aan de eisen v.w.b. de groei van ons
bedrijf en kan ook verdere groei in de toekomst
opvangen.

Supportbeurs 2020
Toilet Op Maat is dit jaar wederom aanwezig op de
Supportbeurs van 13 t/m 16 mei in de Jaarbeurs te
Utrecht. U ziet op onze stand de uitbreidingen in ons
assortiment, maar ook een aantal noviteiten. Registreren
is binnenkort mogelijk.

Linkedin
Word "volger" van onze linkedin pagina en blijf op de
hoogte van innovaties, gerealiseerde projecten, nieuwe
producten in ons assortiment en andere ontwikkelingen

lees verder

Filmpjes op YouTube
Het nieuwste filmpje op ons youtube-kanaal.

Share

Share

Toilet Op Maat B.V. (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.

