Senioren

Badkamers
Bad eruit,
douche erin
in 1 dag!
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Jan van Erp Senior Collection

Vertrouwd
Jan van Erp
Advies

Wij helpen u graag!
Een ongeluk zit in een klein hoekje. Ook in de badkamer
gebeuren veel ongelukken. Vaak door het uitglijden of bij
het uit bad stappen. Met de Jan van Erp Senior Collection
comfort douche kunt u veilig en comfortabel douchen door
de lage instap en antislipvloer. In alle showrooms van Jan
van Erp is deze senioren douche te bewonderen. En die
kunnen we in 1 dag plaatsen.
Onze adviseurs komen indien gewenst ook graag bij u langs
om de mogelijkheden om uw badkamer aan te passen te
bespreken. Via het telefoonnummer 073-5440004 kunt u
kunt hiervoor een afspraak maken.
Graag tot ziens in één van onze showrooms of bij u thuis!
Met vriendelijke groet,

Johan van Erp

Meer dan 50 jaar
toonaangevend in
tegels en sanitair
De grootste tegel- en badkamerspecialist van zuid-nederland
Jan van Erp heeft haar logistieke afdeling en het hoofdkantoor gevestigd in Schijndel. Met
een 4-tal uitgebreide showrooms op het gebied van tegels én sanitair, waaronder Eindhoven,
Kaatsheuvel, Schijndel en Born biedt Jan van Erp een goede service in geheel Zuid-Nederland.

Het beste advies door vakspecialisten
Jan van Erp heeft in ruim 50 jaar een enorme expertise opgebouwd op het gebied van tegels
en sanitair. Deze uitgebreide kennis wordt continue door middel van product-, service- en
verkooptrainingen in de vorm van scholingen en in de praktijksessies overgebracht op nieuwe
generaties. Het team is opvallend hecht en dit haalt het beste in ieder naar boven. Bij alle
trainingen staat de klant centraal.

Snelle levering,
aantrekkelijke
prijzen!

Levering in goede handen
Jan van Erp levert kwaliteit en dat beperkt zich niet alleen tot de showrooms. De logistieke
medewerkers zijn dag in dag uit druk doende om de hoogst haalbare service te bieden. Ook
aan de aflevering besteden wij alle zorg, door persoonlijk met de klant alle leveringen punt
voor punt te controleren op compleetheid en eventuele onvolkomenheden.

Gegarandeerd de beste service en aftersales
- Gegarandeerde kwaliteit
- Installatieservice
- Direct leverbaar wanneer u het wenst
- Vrijblijvend deskundig en vertrouwd Jan van Erp-advies bij u thuis
- Wij verzorgen volledige ontzorging in uw badkamer
Snelle levering en aantrekkelijke prijzen (rechtstreeks af fabriek)
Jan van Erp biedt aantrekkelijke prijzen door scherp in te kopen bij de juiste leveranciers. Door
tevens direct bij de fabriek groot in te kopen, leveren wij u gegarandeerde kwaliteit voor een
eerlijke en aantrekkelijke prijs.
Vrijblijvend deskundig en vertrouwd Jan van Erp-advies bij u thuis
Wij verzorgen volledige ontzorging in uw badkamer
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Douchebak leverbaar in 4 kleuren

Jan van Erp
Senior Collection
- veilige badkamers
- van bad naar douche
- van douche naar inloopdouche
- badkamerrenovatie
- snelle realisatie
- veilige beugels en zitjes
- minimale hoogteverschillen

Het beste
advies door
vakspecialisten

Heldere werkwijze
Bad eruit, douche erin!
Bent u wellicht minder mobiel dan voorheen en is het in- en uitstappen van uw bad een hele opgave, of
maakt u gewoonweg geen gebruik meer van uw bad? Dan is het aanschaffen van een inloopdouche uit
de Senior Collection een ideale oplossing voor u! Speciaal voor het vervangen van een bad leveren wij een
douche opstelling die van alle gemakken is voorzien, zoals goede handgrepen, een zitting in de douche,
brede toegang en antislip vloer. Daarnaast heeft de Jan van Erp Senior Collection een luxe uitstraling en is
in diverse kleuren en maten leverbaar. Te bezichtigen in alle filialen van Jan van Erp!

Veiligheid,
comfort
en luxe!

Plaatsen zonder opnieuw te hoeven tegelen
Het modulaire Senior Collection systeem van Jan van Erp biedt de mogelijkheid om eenvoudig een bad te
vervangen door een douche. Zonder te tegelen kan de plek waar het bad stond compleet worden bedekt
door de fraaie glazen achterpanelen, die verkrijgbaar zijn in de kleuren wit en zwart.

Persoonlijk
advies
aan huis

Met nog vele extra’s...

Alles voor
uw badkamer

Spiegel met
planchet
Thermostaatkraan
Een thermostaatkraan is onmisbaar in uw
badkamer. Hiermee stelt u eenvoudig de
gewenste temperatuur in, wordt het water en
de kraan nooit te heet en bespaart u water.
Kortom, de betrouwbare en veilige oplossing
voor uw badkamer.

Een spiegel met
planchet geeft een
mooie uitstraling
aan de badkamer.
De planchet is daarnaast
ook erg praktisch om
verzorgingsproducten
op te zetten die u
dagelijks gebruikt.

Comforttoilet

Breng al het goede
van buiten naar binnen
met de Sunshower
• Infrarood licht ontspant, stimuleert
de bloedsomloop en verlicht pijn
• Sunshower geeft een veilige,
gezonde dosis UV-licht
• UV-licht stimuleert de aanmaak
van vitamine D
• UV-licht geeft u meer energie
en een gezonde kleur
• U gebruikt de Sunshower terwijl
u doucht

Het comforttoilet is een
zeer gebruiksvriendelijke
oplossing voor uw toilet. Een
zeer hygiënische oplossing
waardoor u zich dus altijd
schoon en fris voelt. Indien
uw toilet uitgevoerd wordt
met een sanibroyeur, kan
deze zonder grote verbouwing
ergens in uw badkamer
geplaatst worden.

Handgreep,
veiligheid
voorop!
Een extra handgreep in
uw badkamer geeft u
veel ondersteuning bij
het zitten en opstaan,
of bij het betreden van
uw bad of douche.

Wandgrepen
Voor extra stabiliteit tijdens het douchen
kunnen we stevige wandgrepen in uw
comfortdouche plaatsen, zodat u zich ten
allen tijde kunt verzekeren van houvast.

Opklapbaar
zitje
Verhoogt comfort
en veiligheid tijdens
het douchen.

De filialen van
Jan van Erp
Bel (073) 5440004
voor een afspraak in
één van onze showrooms
of bij u thuis.

Onze filialen
Schijndel

Born

Eindhoven

Kaatsheuvel

maandag t/m donderdag
09.00-18.00 uur
vrijdag
09.00-21.00 uur
zaterdag
10.00-17.00 uur

dinsdag t/m donderdag
09.00-18.00 uur
vrijdag
09.00-21.00 uur
zaterdag
10.00-17.00 uur

dinsdag t/m donderdag
09.00-18.00 uur
vrijdag
09.00-21.00 uur
zaterdag
10.00-17.00 uur

dinsdag t/m donderdag
09.00-18.00 uur
vrijdag
09.00-21.00 uur
zaterdag
10.00-17.00 uur

Rooiseheide 21
5481 SG Schijndel

Sluisweg 11
6121 JR Born

Geldropseweg 67
5611 SE Eindhoven

Belgiëstraat 4
5171 PN Kaatsheuvel

www.janvanerp.nl
info@janvanerp.nl

