Maak voor een goede inventarisatie een afspraak
met Bogers Installatieburo.
Bel 0165 - 542 450 of mail naar info@bogersbv.nl

Specifieke wensen
De comfortinstallateur is ook de intermediair die hogere eisen aan
comfort en zorg vertaald naar installatietechnische ontwerpeisen in
woningen voor mensen met een fysieke beperking. Bogers Installatie-

erkend elektrotechnisch installateur

betrouwbaarheid
+ service
Bogers Installatieburo

=

buro heeft in haar zorgmodel uitgebreide inventarisatielijsten
samengesteld die als leidraad fungeren voor een specifieke

Of u nu kiest voor kleine comfortaanpassingen of behoefte

inventarisatie. In de meest uitgebreide versies zijn daarvoor

heeft aan meer specifieke zorgoplossingen, bij Bogers kunt

onderleggers gebruikt van organisaties als Alzheimer Nederland, het

u vertrouwen op vakmanschap en een hoog serviceniveau.

Longfonds en stichting Bartimeus voor diverse zorgindicaties.

Een tijdige inventarisatie van het comfortniveau van uw

Een tijdige inventarisatie is belangrijk: wat vandaag nog voldoende is,
kan over een paar jaar te weinig zijn. Een infrastructuur voor zorg op
afstand of toiletbeugels als hulp bij het toiletbezoek worden pas

Elektrotechniek

woning is belangrijk: wat vandaag nog voldoende is, kan

Verwarming & Koeling

over een paar jaar te weinig zijn. Zo kunt u onbezorgd

Water & Sanitair

blijven genieten van het woongenot van uw eigen woning.

Daktechniek

geïnstalleerd als ze nodig zijn. Onafhankelijkheid nu en in de toekomst
is belangrijk. Met goede aanpassingen nu kan de zorgvraag op termijn
gemakkelijk ingevuld worden, waarbij de hulpmiddelen bij mensen
met een wisselend of progressief ziektebeeld meebewegen met de

Zie onze website voor uitgebreide praktische toepassingen
en maak een afspraak voor een adviesgesprek of een
uitgebreidere inventarisatie met checklijsten.

mogelijkheden en wensen van de bewoners.
Bogers Installatieburo B.V.
Boulevard 166 • 4701 GC Roosendaal
Postbus 157 • 4700 AD Roosendaal
Tel.: 0165 - 542 450
Fax: 0165 - 556 151
Email: info@bogersbv.nl

www.bogersbv.nl
Voor zorgzame service
op installatiegebied

Duurzame energie

uw woning
comfort
levensloopbestendig
(veiligheid)

+
ontdek de pluspunten van uw comfortinstallateur

Bogers Installatieburo
Uw partner voor comfortabel en veilig wonen

uw woning
comfortinstallatie
meer comfort, hoger woongenot

+

Advies en installatie
voor onder andere:
Luxe sanitair
bad- en douchezitjes, wandsteunen,

Verandering, ouder worden, kwaliteit van leven, thuis wonen,

douche-toiletten, veilige sanitaire kranen,

comfort. Levensfasen veranderen. Kinderen verlaten het huis. Je gaat

aangepast sanitair

met pensioen, draagt de zorg voor ouders of wordt zelf opa en oma.

Domotica
Uw leven verandert en u gaat andere eisen stellen aan uw woning. In

deurintercom, licht- en gordijnregelingen,

onze samenleving zal het accent steeds meer liggen op behoud van

(persoons)alarmeringen, dwaaldetectie,

zelfstandigheid en zelfredzaamheid. Techniek dient hierbij de mens.

warmteregelingen, dynamische verlichting,

De verwachting is dat huiseigenaren meer zullen gaan investeren in

huiscommunicatie, telemedicine (zorg op afstand)

innovatie en technologie voor meer comfort en veiligheid thuis.

Diverse installaties

Wij, als gecertificeerd comfortinstallateur, informeren u graag over
de mogelijkheden om uw woning aan te passen om comfortabel en

veiligheid
comfort

+
verhoogde kwaliteit van leven

Altijd een positief resultaat
Bij Bogers Installatieburo vindt u alle technische oplossingen onder

Het levensloopbestendig maken van woningen wordt een
steeds actueler thema in zowel huur- als koopwoningen en
het beperkt zich niet alleen tot bestaande woningen. Ook bij
de ontwikkeling van nieuwe woningen wordt steeds vaker
rekening gehouden met de levensloopbestendigheid. Want
waar we in 1980 nog tot 68 jaar thuis bleven wonen, willen we
dit nu zeker tot zo’n gemiddeld 82 jaar blijven doen. Een
verandering die dus ook meer vergt van onze woning.

trapliften, verlaagde drempels, aangepaste
ventilatie voor COPD, aangepaste keuken,

Jaarlijks worden er ruim 130.000 woningen aangepast, zodat

kant-en-klare zorgmodule

mensen langer thuis kunnen blijven wonen. De aanpassingen

zorgeloos thuis te blijven wonen. Nu en tijdens uw oude(re) dag. Wie zijn

één dak. We staan voor betrouwbaar vakmanschap, al sinds 1927.

variëren van het plaatsen van trapliften en sanitairbeugels tot

huis vandaag op een slimme manier voorbereid, profiteert optimaal van

Of het nu gaat om loodgieterswerk, elektrotechniek, verwarming en

aangepaste keukens en domotica waarbij bijvoorbeeld op

alle technische oplossingen. En is bovendien voorbereid op langer

dakbedekking, comfort- en of zorgaanpassingen, warmteservice of

afstand zorg kan worden geboden. De gemiddelde investering

zelfstandig wonen wanneer de echte ouderdomsverschijnselen zich

energiebesparende, duurzame oplossingen, zonnepanelen,

van drieduizend euro is voor woningbezitters vaak het

voordoen. Levensloopbestendig wonen.

uw badkamer of huisautomatisering (ook wel domotica). We regelen
het voor u: advies, ontwerp, uitvoering en nazorg. Inclusief eventuele

Met slimme thuistechnologie bieden we praktische en comfortabele

bouwkundige aanpassingen en ontwerp. U heeft slechts één

maatoplossingen. Naast een levensloopbestendige woning biedt deze

aanspreekpunt nodig.

‘thuistechnologie’ ook extra woonplezier. Het brengt comfort, veiligheid
en entertainment in uw woning. Zie onze website voor de uitgebreide
praktische toepassingen

tienvoudige waard. De investering verhoogt direct de kwaliteit
van leven en verdient zich terug in de waarde van de woning.
De kosten voor zorg die worden uitgespaard door langer thuis
te blijven wonen, liggen vele malen hoger.

Bogers Installatieburo is partner van het Care Innovation Center,
centrum voor zorginnovaties in Roosendaal. Aan de Zorgboulevard in

Wilt u weten wat de mogelijkheden voor uw woning zijn?

het Kellebeekcollege zijn in het "Huis van Morgen" allerlei zorg-

Neem geheel vrijblijvend contact met ons op en

vernieuwingen te zien, ook op het gebied van installatietechniek.

bel 0165-542 450 of mail naar info@bogersbv.nl.

Maak voor een goede inventarisatie een afspraak met Bogers

langer zelfstandig thuis blijven wonen door thuiscomfort
is ook voordeliger

De toekomst van
levensloopbestendige
woningen

Installatieburo voor een adviesgesprek of een uitgebreidere

Begin bij de lokale comfort-installateur, als startpunt voor uw

inventarisatie met checklijsten.

woonwensen.

