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Maak uw eigen huis 
toekomstbestendig
Veilig en comfortabel

SANITAIR ELEKTRA VERWARMING VEILIG

Installatiebedrijf Jansen
uw totaalinstallateur

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

• gasleidingen

• waterleidingen

• riolering en afvoer

• centrale verwarming en vloerverwarming

• sanitair en badkamers

• zink- en koperwerk

• dakgoten en hemelwaterafvoeren

• diverse dakbedekkingen

• airconditioning en ventilatie

• zonnepanelen 

• comfortoplossingen

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

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



Draadloze domotica oplossing 
gemakkelijk en veilig

In en rondom het huis kan er veel geautomatiseerd worden.  
Draadloze domotica biedt hiervoor op veel gebieden een 
oplossing.    

De verlichting, deuren en hekken, de verwarming, alarminstallatie 
zijn allemaal automatisch te regelen via een afstandbediening, de 
smartphone of de tablet. De comfortinstallateur kan dit allemaal 
voor u regelen. Uiteraard volledig op maat en zuinig in verbruik. 
Daar is hij vakman voor!

SANITAIR

ELEKTRA

VERWARMING VEILIG

Voorbeelden van aanpassingen:

• Antislipvloer in toilet en doucheruimte om uitglijden te 
voorkomen

• Luxe beugels voor meer houvast tijdens het douchen of om uit 
bad te komen

• Thermostaatkraan voor een constante watertemperatuur en waar 
u zich niet aan kunt verbranden

• Inloopdouche voor een drempelloze doorgang

• Douchezitje /-kruk om zittend te douchen of af te drogen

• In hoogte verstelbare wastafels, toiletten en douchekoppen

• Wij kunnen in één dag uw bad verwijderen en daar een douche-
cabine van maken, zonder te tegelen en leidingen te verleggen,  
u kunt ’s avonds weer gebruik maken van uw douche 

• Ergonomische mengkranen met één greep voor lichte bediening

Voorbeelden van toepassingen:

• Automatische deur- en hekopeners

• Moderne en veilige verlichting in of buiten uw woning, 
afgestemd op uw wensen en behoeften

• Domoticaoplossingen als automatische verlichting en 
schakelaars om in één keer alle apparatuur in- of uit te kunnen 
schakelen, ook via smartphone of tablet

• Deurintercomsystemen voor veilige en betrouwbare 
toegangscontrole

• Een tablet of televisiescherm waarmee u contact kunt 
onderhouden met familie, huisarts, verzorgers en hulpdiensten

• Alarmsystemen, bewegingsmelders en deur/raam sensoren.  

Maak uw huis toekomstbestendig
met stijlvolle comfortoplossingen

Uw eigen huis in uw eigen omgeving is u heel wat waard. Hier wilt 
u zo lang mogelijk van blijven genieten. Installatiebedrijf Jansen 
kan dat voor u realiseren. Wij adviseren u graag over mogelijke 
aanpassingen op het gebied van sanitair, elektra, verwarming en 
andere huishoudelijke gebieden. Wij bieden comfortoplossingen 
die er ook nog mooi uitzien! Bijvoorbeeld extra steunen in de 
badkamer, een douchezitje of een extra toilet. Daarnaast zijn er veel 
mogelijkheden om apparaten draadloos of op afstand te bedienen. 
Verlichting, deuren, hekken maar ook de verwarming. Er is veel 
mogelijk in verschillende stijlen en kleuren.

Het hele huis comfortabel en 
behaaglijk

Installatiebedrijf Jansen heeft alles in huis om uw woning zo 
veilig en comfortabel mogelijk te maken. Zo kunnen wij een 
bredere en drempelloze doorgang realiseren bij gebruik van 
een rollator of rolstoel. Ergonomische en moderne handgrepen 
voor een comfortabeler grip op plekken waar dat gewenst is. 
Klimaatbeheersingsystemen met slimme thermostaten voor een
gezonde en behaaglijke atmosfeer. 

Wij komen graag langs voor persoonlijk advies. Elke situatie 
is anders en we houden rekening met uw wensen, smaak  en 
comforteisen. 

Aanpassingen op gebied van sanitair
zonder ingrijpende verbouwingen

Het toekomstbestending maken van uw woning is vaak goed en 
eenvoudig te realiseren, zonder ingrijpende verbouwingen. 

Zo bereikt u veel extra comfort en veiligheid voor de bewoners. 
Met producten van hoge kwaliteit en betrouwbare merken. 
Deze voldoen alle regels en eisen. Ontworpen met ergonomie en 
veiligheid als uitgangspunt. Tel daarbij de ruime keuze in designs, zo 
komt u altijd tot het gewenste resultaat. Onze medewekers hebben 
veel ervaring op dit gebied. Er is altijd wel een oplossing.


