Wie zijn wij?

Zorgen voor later
doe je nu...

Wij zijn een installatiebedrijf, bestaande uit een team medewerkers die
hun vak verstaan! Wij zijn thuis in vele facetten van het installatievak,
het adviseren, aanleggen, repareren en of vervangen van alle:

Douchezitting opklapbaar
Leverbaar in wit en
donkergrijs/chroom

Waterontharder
Stop kalkaanslag met een
NorthStar waterontharder
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gasleidingen
waterleidingen
riolering en afvoer
centrale verwarming en vloerverwarming
sanitair en badkamers
zink- en koperwerk
dakgoten en hemelwaterafvoeren
diverse dakbedekkingen
airconditioning en ventilatie
zonnepanelen

Dit alles in nieuwbouw, verbouw, renovatie en restauratie, woningaanpassing enz. Tot onze opdrachtgevers mogen wij heel veel particulieren
rekenen, maar ook bedrijven, aannemers, bouwbedrijven, overheid
en instellingen. Bovendien beschikken wij over een ruim gesorteerde
winkel met deskundig advies.
Comfort en alarmtelefoon
met draadloze alarmknop

Telefoonbel + flitser
Telefoonoproepindicatie
d.m.v. belgeluid en flitslicht

Wandgreep recht
Ergogrip, staal met
epoxycoating wit

Badplank
Opale Marina, kunstof
Basiskleur wit

REG 23794
REW 40054

Wij zijn aangesloten bij de brancheorganisaties
Uneto-VNI en Sterkin, de garantie voor vakwerk!

Rijnstraat 22a, 6686 MG Doornenburg
Tel. 0481 - 42 47 70

www.installatiebedrijfpere.nl
info@installatiebedrijfpere.nl

Met de aanpassingen
in onze woning
kunnen wij er langer
van genieten!
Uneto VNI Comfortinstallateur

Maar wat als het niet zo goed
meer gaat?
Wat als de spieren stram worden en de angst om te vallen groter
wordt. Het huis, de trap, toilet en badkamer lijken dan eerder op
hindernissen, dan die gezellige, vertrouwde omgeving van weleer.
Het blijkt dat zeer weinig woningen aangepast zijn naar de behoeften
van de ouder wordende bewoner en dit ondanks het bestaan van een
groot aanbod aan hulpmiddelen en mogelijkheden.
Als comfortinstallateur kunnen wij u duurzame oplossingen bieden
die het zelfstandig wonen mogelijk maken en veraangenamen.
Het gehele maatwerk traject van woningscan tot realisatie kunnen
wij voor u verzorgen. Een geruststellende gedachte!
Kortom, langer thuis blijven, in het comfort en gemak van uw eigen
woning, het kan echt!
Samen met installatiebedrijf Pere maakt u van uw huis weer een thuis.

Uw badkamer
Uw toilet

Op zoek naar comfort
en geruststelling
Natuurlijk willen we allemaal het liefst zo lang
mogelijk in ons eigen huis blijven wonen.
Maar met het ouder worden treedt soms
de twijfel op.

Uneto VNI Comfortinstallateur

