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Wie zijn wij? 

Algemene informatie over Haarman Installatietechniek 

Haarman is een familiebedrijf dat bestaat sinds 1926 en is daarmee al ruim 90 jaar actief in de 

installatiewereld en behoort daarmee tot de oudste bedrijven in dit vakgebied van Nederland, 

verschillende generaties komen al jaren terug bij Haarman. 
 
Bij de woorden badkamer, verwarming of installatiewerk denkt u aan Haarman, en dat is niet voor 
niets, Haarman is een begrip in Enschede en omstreken en al jaren gespecialiseerd in het leveren 
en plaatsen van badkamers, sanitair, verwarming, woningaanpassingen en installatiematerialen. 
 

Haarman Zorg en Comfort 

Buiten deze werkzaamheden is Haarman al sinds jaar en dag een toonaangevend specialist in het 
leveren van comfort en zorg en het realiseren van medische aanpassingen. 
Van het maken van stofvrije ruimtes voor nierdialyse tot het aanbrengen van hulpmiddelen zoals 
douchestoelen, toiletliften, antislip vloeren of handgrepen, Haarman kent en volgt het programma 

van eisen van de diverse zorginstellingen secuur. 
Tevens is Haarman leverancier van speciale producten zoals; balkon en galerij verhogingen, 

oprijplaten die drempels toegankelijk maken, bergingen voor scootmobielen, badliften, 
onderspoelinstallatie's, drempelhulpen in de woning enz.  
 
Zoekt u een oplossing voor uw probleem, neem gerust contact op wij helpen u graag verder. 
 

Haarman Installatiewerk 

De werkzaamheden van Haarman bestaan o.a. uit het leveren en plaatsen van (technische) 
materialen voor particulieren, bedrijven, woningbouw en (gemeentelijke) instellingen. 
 

Haarman staat bekend om vertrouwen, deskundigheid en zekerheid en volgt nauwkeurig de 
techniek en ontwikkelingen van vandaag en morgen.  
Daarbij houdt Haarman vast aan de traditie van een familiebedrijf waarbij u als klant centraal staat 
U geeft aan wat u wilt en Haarman zorgt ervoor, heeft u geen idee van de mogelijkheden dan zorgt 
Haarman voor een gedegen advies. 

Hebt u besloten om over te gaan tot opdracht dan voert Haarman deze met genoegen voor u uit. 
Vakkundig, op aangename tijden en met 2 jaar garantie op het door ons geleverde werk.  

En u weet; Haarman levert waterdicht maatwerk. 
 

Haarman winkelbedrijf 

Een van de grootste voordelen voor u is ons winkelbedrijf, U kunt hier terecht voor de meest 

uiteenlopende producten op het gebied van de installatietechniek.  

Daarnaast zijn er natuurlijk altijd producten die niet op voorraad zijn, belangrijk om te weten is dat 

wij deze (speciale) producten van condenspomp tot fecaliënvernietiger in 95% van de gevallen 

binnen 24 uur in huis hebben, met deskundig advies en ondersteuning van onze leveranciers. 
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Waarom deze prijslijst? 

Algemene informatie over onze prijslijst 

Er zijn forse bezuinigingen doorgevoerd die het zorgpakket voor veel mensen onoverzichtelijk 
maken, Wij merken dat mensen hierdoor steeds vaker met vragen komen te zitten als; wat kost 
wat? Waar moet ik heen? Heb ik nog recht op vergoeding?  
Mensen krijgen te maken met eigen bijdragen, moeilijke berekeningen gebaseerd op inkomen en 

uitgaven en komen vaak in een molen van verschillende instanties met nog meer verschillende 
aanspreekpunten, mensen zien vaak door de bomen het bos niet meer. 
 
Wij van Haarman hebben deze problemen bestudeerd en zijn dan ook samen met onze klanten en 
ons netwerk van verschillende instanties om de tafel gaan zitten om te kijken naar een ideale 
oplossing 

Deze oplossing is volgens onze klanten die aanpassingen nodig hebben en de mensen van de 
verschillende instanties zeer eenduidig; 
 

Mensen willen degelijke kwaliteit voor een scherpe prijs daarbij willen ze graag van tevoren weten 
wat iets totaal kost. 
 
Wij hebben hiervoor een visie ontwikkeld die is terug te vinden in deze prijslijst, de materialen die 

worden aangeboden zijn allemaal van topkwaliteit, voldoen aan alle keurmerken en nog 
belangrijker ze zijn evenals de plaatsingskosten zeer scherp in prijs. 
 
Het is dan ook ons streven om het nieuwe aanspreekpunt en leverancier te worden op dit gebied. 
Wij willen u graag naar volle tevredenheid helpen. Door gebruik te maken van ons netwerk van de 
verschillende zorginstellingen, woningcorporaties, gemeentelijke instellingen en toeleveranciers 
bent u bij ons aan het juiste adres. 
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Algemene informatie over prijzen. 

- Deze prijslijst bevat een kleine greep uit ons aanbod, heeft u vragen over 
artikelen welke niet in deze prijslijst vermeld staan, neemt u dan gerust contact 

op. 
 

- Alle op deze prijslijst vermelde prijzen zijn inclusief BTW. 
 

- De prijzen van arbeidslonen inclusief hulpmateriaal en voorrijkosten noemen we 
plaatsingskosten. 

 
- De plaatsingskosten staan bij elk product vermeld onder de prijsinformatie. 

 
- De plaatsingskosten zijn berekend op basis van leveren/plaatsen in Enschede en omgeving 

(straal van 5km) 
 

- Voor leveren en of plaatsen buiten een straal van 5km van Enschede gelieve contact op te 
nemen. 

 

- Er bestaat de mogelijkheid om in maandelijkse termijnen te betalen. 
 

- De plaatsingskosten zijn berekend per product, dit betekend dat wanneer u meerdere 
artikelen wilt laten plaatsen de plaatsingskosten uiteraard goedkoper worden, in dat geval 
maken wij meestal een vrijblijvende offerte bij u thuis zodat de materialen en arbeidslonen 
keurig netjes op papier worden vermeld. 
 

- Het aanbod bestaat uit een greep van de meest voorkomende producten, wij bieden 
natuurlijk veel meer oplossingen, heeft u een vraag? Wij helpen u graag verder. 

 
 
 
 

Algemene informatie over Garantie. 

- Garantie kan per leverancier verschillen, wij bieden u een minimale garantie van 2 jaar op 
alle in deze prijslijst vermelde producten. 

 
- In tegenstelling tot de meeste andere bedrijven bieden wij ook garantie op de door ons 

uitgevoerde werkzaamheden, de garantie die wij hier op geven is 2 jaar.  
 

- Dit houdt in dat wanneer een door ons geplaatst artikel binnen deze periode niet meer naar 
behoren functioneert en wanneer kan worden aangetoond dat dit artikel niet goed is 
gemonteerd, wij niet alleen het artikel gratis vervangen maar dat ook nog eens gratis 
uitvoeren. 

 
- Voor u een zekerheid voor kwaliteit in materialen en werkzaamheden, wij noemen dat heel 

gewoon service. 
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1. TOILETRUIMTE 

 

1.1 Closets, closetcombinaties en wandclosets 

Algemene informatie betreft vervanging 

De klassieke fout die wordt gemaakt bij het vervangen van een closet is dat veel mensen er van 
uitgaan dat een closet makkelijk te vervangen is, er wordt vooral gekeken naar het model en 
minder naar de uitvoering, hier gaat het in de praktijk vaak mis, immers de maat van de 
bestaande afvoer moet overeenkomen met het nieuwe toilet en dan moet de aansluiting meestal 
nog worden aangepast middels aansluitsokken. 

 
Hieronder een overzicht van de meest gangbare uitvoeringen, let vooral op de aansluitingen van de 
afvoer. 
 
 
 
Closets 

 
 

  

 

Closetcombinaties (duoblok) 
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1.2 Verhoogd closet +6 

Informatie 

Er zijn toiletpotten die 4 tot 10 cm hoger zijn dan de standaard hoogte. De keuze voor een 
bepaalde hoogte is een afweging tussen het gemakkelijker opstaan en gaan zitten en een 

moeilijkere stoelgang door een hoger toilet. 
Hieronder een overzicht van de 2 meest gangbare modellen, de 6cm verhoogde uitvoering en de 
10cm verhoogde uitvoering  

 

Prijzen plaatsingskosten staan onder prijsinformatie 

 

 Technische specificaties 

   

 
 

 

Prijsinformatie verhoogd closet 

Prijs Closet +6 PK of AO 125,00 

Plaatsingskosten incl. hulpmateriaal 84,70 

-  

Meerprijs  

Closetzitting standaard wit 37,50    (geen extra plaatsingskosten) 

Closetzitting zware uitvoering Pressalit wit RVS scharn. 79,65    (geen extra plaatsingskosten) 

Toiletreservoir Wisa wandmodel incl. plaatsingskosten 148,40 

 
 
 
 
 

Klasse Staand closet 

Serie Sanibase Comfort 

Materiaal Keramiek 

Kleur Wit 

Spoelvorm Vlak 

Plaats uitlaat PK (pijp kort - achteruitgang) / AO (achter onder – 
onderuitgang) 

Hoogte 450 mm 

Breedte 355 mm 

Diepte 470 mm 

Bevestiging 4 gaten 
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1.3 Verhoogde Closetcombinatie (Duoblok) +8 

Informatie 

Een verhoogde closetcombinatie bestaat er in 2 hoogtes +6cm en +8cm.  
De keuze voor een bepaalde hoogte is een afweging tussen het gemakkelijker opstaan en gaan 

zitten en een moeilijkere stoelgang door een hoger toilet. 
Hieronder een overzicht van de het meest gangbare model de +8cm verhoogde uitvoering, deze is 
universeel toe te passen als vervanger voor bestaande closetcombinaties, te gebruiken als PK of 

AO. 

  

Prijzen plaatsingskosten staan onder prijsinformatie 

 

 Technische specificaties 

  

 
 

 

Prijsinformatie verhoogde closetcombinatie 

Prijs Closetcombinatie Universeel  +8 PK of AO 330,00 

Plaatsingskosten incl. hulpmateriaal 99,60 

-  

Meerprijs  

Closetzitting standaard wit 37,50    (geen extra plaatsingskosten) 

Closetzitting zware uitvoering Pressalit wit RVS scharn. 79,65    (geen extra plaatsingskosten) 

 

 

Klasse Staand closetcombinatie 

Serie Plieger Comfort 

Materiaal Keramiek 

Kleur Wit 

Spoelvorm Diepspoel 

Plaats uitlaat Universeel PK (pijp kort - achteruitgang) / AO (achter 

onder – onderuitgang) 

Hoogte closet 480 mm 

Hoogte totaal 900 mm 

Breedte 355 mm 

Diepte 650 mm 

Bevestiging 2 gaten 
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1.4 Verhoogd wandcloset +5 

Informatie 

Een verhoogd wandcloset bestaat er in 1 hoogte; de +5cm van Sphinx.  
In sommige gevallen wordt er gebruik gemaakt van een verhogingset welke gemonteerd kan 

worden achter het wandcloset, een verhogingset heeft een hoogteverschil van 2.5cm en blijkt in 
praktijk veelal te laag te zijn, de prijs van een verhogingset staat onder bij de prijsinformatie. 

 

Prijzen plaatsingskosten staan onder prijsinformatie 

 

 Technische specificaties 

   

 
 

 

Prijsinformatie verhoogd wandcloset 

Prijs wandcloset +5 482,00 

Plaatsingskosten incl. hulpmateriaal 84,70 

-  

Meerprijs  

Closetzitting standaard wit 37,50    (geen extra plaatsingskosten) 

Closetzitting zware uitvoering Pressalit wit RVS scharn. 79,65    (geen extra plaatsingskosten) 

Verhogingset 2.5cm incl. plaatsingskosten 230,48 

 

 

 

 

Klasse Wandcloset 

Serie Sphinx Comfort 

Materiaal Keramiek 

Kleur Wit 

Spoelvorm Diepspoel 

Plaats uitlaat achter 

Hoogte 450 mm 

Breedte 355 mm 

Diepte 530 mm 

Bevestiging 2 gaten 
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2. TOILETVERHOGERS 

2.1 Toiletverhogers 

Informatie 

Een toiletverhoger wordt als middel gebruikt om het standaard toilet te verhogen. 

Toiletverhogers worden boven op het bestaande toilet bevestigd. 

Het verhogen van de toiletbril zorgt ervoor dat het plaatsnemen op het toilet een stuk eenvoudiger 

wordt, uw arm-, schouder,- en beenspieren worden minder belast. 

 

Met een toiletverhoger gaat u gezond zitten en opstaan van het toilet. Uitermate geschikt voor 

ouderen en mensen met minder beenkracht. Daarnaast is een toiletverhoger een goedkope 

oplossing in vergelijking met een verhoogd toilet. 

 

Prijzen plaatsingskosten staan onder prijsinformatie 

 

 Technische specificaties 

 

 
 

 

Prijsinformatie toiletverhogers 

Prijs Toiletverhoger 5cm 37,50 

Prijs Toiletverhoger 10cm 39,50 

Prijs Toiletverhoger 15cm 45,50 

-  

Plaatsingskosten 25,00  (incl. verwijderen oude closetzitting) 

Alleen leveren 6,75 

 

 

Klasse Toiletverhoger 

Serie Sahara 

Materiaal PP (Polypropyleen) 

Kleur Wit 

Bevestiging Middels klemnokken 

Hoogte 5cm / 10cm / 15cm 

Opties Evt. uit te voeren met deksel en/of armleggers 

http://www.welzijnswinkel.nl/toilet-hulpmiddelen/toiletverhogers
http://www.welzijnswinkel.nl/gezond-zitten-en-opstaan-met-een-toiletverhoger
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3. HANDGREPEN / BEUGELS 

3.1 Toiletbeugel set 

Informatie 

Een toiletbeugel set is de ideale oplossing die tot op heden niet erg bekend is, het betreft een 
beugelset die wordt toegepast als vervanger voor opklapbare wandbeugels, Deze set kent eigenlijk 
alleen maar voordelen, hieronder zetten wij ze voor u op een rijtje. 

• Een toiletbeugel set is altijd goedkoper dan 2 opklapbare beugels 
• Er hoeven geen gaten te worden geboord in de muur naast het toilet 
• Geen problemen met de achterwand van een wandcloset 

• Vloerstatieven zijn overbodig 
• Geen kans op het raken van waterleidingen want boren is overbodig 
• Makkelijk te verwijderen, geen blijvende schade achteraf (ideaal in huursituaties) 
• Closetzitting altijd te plaatsen 

 

Prijzen plaatsingskosten staan onder prijsinformatie 

 Technische specificaties 

 

 
 

Prijsinformatie toiletbeugelset 

Prijs toiletbeugel set RVS 229,90 

Plaatsingskosten incl. hulpmateriaal 25,00 

-  

Meerprijs  

Met closetzitting standaard wit 37,50    (geen extra plaatsingskosten) 

Closetzitting zware uitvoering Pressalit wit RVS scharn. 79,65 

 

 

Klasse Toiletbeugel set 

Serie JadaComfort 

Materiaal RVS - roestvast staal - gepolijst 

Kleur Rvs-zwarte handgrepen 

Armleggers armleggerkussen polyurethaan 

Buisdiameter Diameter buis 22mm 

Hoogte bovenkant closet tot bovenkant armlegger 26 cm 

Breedte 49cm tussen armleggers 

Diepte achterzijde toiletbeugelset 36 cm 

Bevestiging bevestigingsgaten hart op hart 155 mm  
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3.2 Handgrepen 

Informatie 

Handgrepen zijn er in diverse uitvoeringen, soorten en maten, de meest bekende zijn de 
handgrepen van het merk Linido, deze handgrepen worden gebruikt in vrijwel alle zorginstellingen 

en dat is niet zonder reden, de handgrepen kenmerken zich door een stevige bevestigingsplaat en 
een hogere dikke beugel, hierdoor is de draag/trekkracht enorm en makkelijk vast te pakken 
zonder dat uw handen langs de muren schaven.  

 
Doordat de buis 60g gebogen is en plaats van de traditionele 90g nemen de hand en pols bij het 
vasthouden een natuurlijke stand in.  

 
De handgrepen zijn voorzien van epoxycoating die zorgen voor het nodige antislip. 
De meest gangbare maat is de handgreep van 30cm. 
 
 

 Technische specificaties 

   

 
 

 
 
 
 

Prijsinformatie Linido handgreep 

Prijs handgreep staal epoxycoat wit 30cm 42,35 

Plaatsingskosten incl. hulpmateriaal 35,00 

-  

Prijs beugel andere lengte  

Totale lengte 40cm 37,50    (plaatsingskosten 35,00) 

Totale lengte 50cm 79,65    (plaatsingskosten 35,00) 

 

 

 

 

Klasse Handgreep 

Serie Linido Handicare 

Materiaal Staal epoxycoat 

Kleur Wit 

Buisdiameter Diameter buis 29mm 

Hoogte Muur tot bovenkant handgreep 11 cm 

Breedte 20cm tot 200cm 

Bevestiging bevestigingsgaten per kant hart op hart 55 mm  
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3.3 Handgreep Chroom 

Informatie 

Handgrepen zijn er natuurlijk ook in verchroomde uitvoeringen, van superstrak tot nostalgisch zijn 
ze altijd te leveren in een passende uitvoering voor de bestaande badkamer, deze grepen hebben 

eigenlijk de functie als badgreep en ze staan dan ook als zodanig omschreven bij de diverse 
leveranciers. 
Bij het gebruik van een badgreep dient er vooral te worden gelet op de bevestigingsconstructie 

deze moet natuurlijk stevig zijn, in verband met het grote aanbod hebben wij als voorbeeld 
hieronder gekozen voor de Geesa Luna bad(hand)greep. 
 

 

 Technische specificaties 

   

 
 

 
 
 
 

Prijsinformatie Geesa handgreep 

Prijs handgreep 30cm 34,75 

Plaatsingskosten incl. hulpmateriaal 35,00 

-  

 

 

 

 

 

 

 

Klasse Handgreep 

Serie Geesa Luna 

Materiaal Messing verchroomd 

Kleur Chroom 

Buisdiameter Diameter buis 23mm 

Hoogte Muur tot bovenkant handgreep 8 cm 

Breedte 40cm of 50cm 

Bevestiging 3 puntsbevestiging 
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3.4 Opklapbare beugels 

Informatie 

Net zoals handgrepen zijn opklapbare beugels te verkrijgen in diverse uitvoeringen, soorten en 
maten, de meest bekende zijn de opklapbare beugels van het merk Linido, deze beugels worden 

gebruikt in vrijwel alle zorginstellingen en dat is niet zonder reden, de beugels kenmerken zich 
door de enorme draagkracht die zeer belangrijk zijn bij het opliften.  
De beugels zijn makkelijk vast te pakken door de juiste dikte ze zijn voorzien van epoxy coating 

die zorgen voor de nodige antislip. 
Erg belangrijk is dat er ook geen scherpe punten en randen en punten aanzitten waardoor u uw 
handen niet kan bezeren en/of kan blijven haken. 

De opklapbare toiletbeugel biedt niet alleen steun tijdens het gaan zitten op en opstaan van een 
toilet of douchezitting, maar ook bij zijwaarts overschuiven, ook in opgeklapte toestand biedt hij 

zeer goed steun bijvoorbeeld vanuit een (rol)stoel naar het toilet. 

De meest gangbare maat van de opklapbare beugels is 70cm. 

 

Prijzen plaatsingskosten staan onder prijsinformatie 

 Technische specificaties 

   

 

 
 
 

Prijsinformatie opklapbare beugels 

Prijs opklapbare beugel staal epoxycoat wit 70cm 95,00 

Plaatsingskosten incl. hulpmateriaal 45,00 

-  

Prijs hulppoot 47,00    (geen extra plaatsingskosten) 

Prijs beugel lengte 80cm 97,00    (plaatsingskosten 45,00) 

Prijs beugel lengte 90cm 99,00    (plaatsingskosten 45,00) 

 

Klasse Opklapbare beugel 

Serie Linido Handicare 

Materiaal Staal epoxycoat 

Kleur Wit 

Buisdiameter Diameter buis 29mm 

Hoogte Muur tot bovenkant handgreep 11 cm 

Lengte 45cm tot 90cm 

Bevestiging 4 puntsbevestiging  
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4. DOUCHESTOELEN, OPKLAPBARE 

DOUCHEZIT 
 

Algemene informatie (opklapbare) douchestoelen  

De douchestoel al dan niet opklapbaar is bijna niet meer weg te denken in de huidige badkamer, ze 
zijn er dan ook in zeer veel uitvoeringen van losse kunststof krukjes tot zeer luxe designstoelen. 
 
Wij hebben voor u een selectie gemaakt van de meest gangbare modellen douchestoelen waarbij 
er onderscheid wordt gemaakt in twee soorten; de opklapbare douchezit en de vrijstaande 

douchestoel. 
 

Aandachtspunten 

 
• Een belangrijk aandachtspunt is het gebruik van douchestoelen in douchecabines, er doen 

zich situaties voor dat de douchestoel te veel ruimte in beslag neemt in een douchecabine, 
hierdoor is er bijna geen bewegingsruimte meer, dit geld natuurlijk helemaal voor mensen 

die hulp krijgen bij het wassen. 
• Een ander belangrijk aandachtspunt is de draagkracht van een douchestoel, de stoelen 

worden zoals gezegd in veel uitvoeringen geleverd, in de praktijk gaat men name snel 
voorbij gaat aan het maximale draagvermogen. 

• Er dient dus rekening te worden gehouden met de grote van de douchestoel en ook de 

maximale draagkracht. 
• Bij losse douchestoelen dient er rekening te worden gehouden met mensen die eenzijdig 

opstaan, dit houdt in dat de poten van de douchestoel overdreven schuin moeten staan 
zodat mensen die bij het opstaan zich afzetten het gewicht aan 1 kant, niet met de 
douchestoel kunnen omvallen. 

 

Opklapbare douchezit 
 
Een opklapbare douchezit wordt op de muur gemonteerd en heeft het voordeel dat deze na gebruik 

tegen de muur kan worden opgeklapt, de opklapbare douchezit kan worden geleverd met een 
rugleuning en/of met armleggers. 

Voor het monteren wordt er gekeken of de muur voldoende sterk is, is dit niet het geval wordt er 
gebruik gemaakt van een zogenaamde hulppoot, deze hulppoot wordt eenvoudig onder de 
douchestoel aangebracht en biedt extra ondersteuning in de draagkracht. 
 
Indien u gebruik maakt van een douchecabine dient u rekening te houden met de afmetingen van 
de opklapbare douchezit, het kan voorkomen dat de douchestoel in uitgeklapte situatie de 
bewegingsruimte te veel beperkt. 

 

Losse douchestoel 
 
Een losse vrijstaande douchestoel bestaat in de volgende uitvoeringen; 

• Inklapbaar 

• Vast 

• Verrijdbaar 
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a. Opklapbare douchezit Compact Haro 

 

Informatie 

De Haro compacte opklapbare douchezit kenmerkt zich door zijn extra compacte afmeting en grote 

draagkracht, deze douchezit is geschikt voor vrijwel elke situatie. 
 
De Haro Compact kan niet worden geleverd met armsteunen, het zitoppervlak is gering. 
 

 

Prijzen plaatsingskosten staan onder prijsinformatie 

 

 Technische specificaties 

 

 
 
 

Prijsinformatie opklapbare douchezit Haro 

Prijs opklapbare douchezit Compact Haro 69,00 

Plaatsingskosten incl. hulpmateriaal 35,00 

-  

 

 

 

 

 

 

Klasse Opklapbare douchestoel compact 

Serie Compact Haro 

Materiaal Kunststof 

Kleur Wit 

Maximale belasting 200kg 

Breedte 37cm 

Diepte 28cm 

Diepte opgeklapt 7cm  
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b. Opklapbare douchezit Linido Handicare 

 

Informatie 

De Linido handicare opklapbare douchezit is de meest voorkomende douchezit in de markt deze 

kan worden geleverd met een rugleuning en/of met armleggers. 
De uitvoering die het meest wordt toegepast is de uitvoering met rugleuning en armleggers, het 
gebruik van deze armleggers voorkomt veelal dat er extra handgrepen of beugels moeten worden 
aangebracht, een ander groot voordeel is dat ook de armleggers kunnen worden opgeklapt. 
 
Advies: 
Bij een lichaamsgewicht boven de 100kg dient een hulppoot te worden toegepast. 

 

 

Prijzen plaatsingskosten staan onder prijsinformatie 

 Technische specificaties 

 

   

 

Prijsinformatie opklapbare douchezit Linido 

Prijs opklapbare douchezit +rugleuning +armleggers 258.00 

Plaatsingskosten incl. hulpmateriaal 85,00 

-  

Prijs andere typen  

Hulppoot  98,00     (geen extra plaatsingskosten) 

Opklapbare douchezit 159,00   (plaatsingskosten 65,00) 

Opklapbare douchezit +rugleuning 238,00   (plaatsingskosten 85,00) 

 

Klasse Opklapbare douchezit + rugleuning + armleggers 

Serie Linido Handicare 

Materiaal Kunststof / glasvezel versterkt 

Kleur Wit 

Maximale draagkracht 150kg (met hulppoot 300kg) 

Hoogte 53cm 

Breedte 60.5cm (zonder armleggers 48.5cm) 

Diepte 51.5cm 
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c. In hoogte verstelbare douchekruk I Fit 

 

Informatie 

De Turin douchekruk is een stapelbare in hoogte verstelbare douchekruk deze kruk is licht van 

gewicht door zijn aluminium stelpoten en kunststof zit. 
De douchekruk kan niet roesten en is gemakkelijk te reinigen. 

 

Prijzen plaatsingskosten staan onder prijsinformatie 

 Technische specificaties 

 

   

 

 

 

 

Prijsinformatie douchekruk Turin 

Prijs douchekruk I Fit 79.00 

Plaatsingskosten incl. hulpmateriaal Gratis aan huis geleverd 

-  

 

Klasse Lichtgewicht douchekruk 

Serie I Fit Invacare 

Materiaal Kunststof  

Kleur Wit  

Maximale draagkracht 130kg 

Hoogte 38-55cm 

Breedte 50cm  

Diepte 43cm 

Gewicht 2.5 kg 

Open zitvlak Nee 

Met rugleuning Nee 

Met armleggers Nee 

Geschikt voor eenzijdig 

opstaan 

Nee 

Inklapbaar Nee 
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d. In hoogte verstelbare douchekruk I Fit 1  

 

Informatie 

De C-Duro douchestoel is een in hoogte verstelbare douchestoel deze stoel is licht van gewicht, de 

aluminium stelpoten zijn voorzien van rubber antislip voeten en het extra grote kunststof zitvlak is 
voorzien van drainage gaten. 
De douchestoel kan niet roesten en is gemakkelijk te reinigen. 

 

Prijzen plaatsingskosten staan onder prijsinformatie 

 

 Technische specificaties   
 

 

 

Prijsinformatie douchestoel I Fit 

Prijs douchekruk C-Duro 1 89.00 

Plaatsingskosten incl. hulpmateriaal Gratis aan huis geleverd 

-  

 

Klasse Lichtgewicht douchestoel 

Serie I Fit 

Materiaal Kunststof  

Kleur Wit  

Maximale draagkracht 130kg 

Hoogte 38-55cm 

Breedte 50cm  

Diepte 43cm 

Gewicht 3 kg 

Open zitvlak Nee 

Met rugleuning Ja 

Met armleggers Nee 

Geschikt voor eenzijdig 
opstaan 

Nee 

Inklapbaar Nee 
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e. In hoogte verstelbare douchekruk Sorrento 

 

Informatie 

De Sorrento douchestoel is een in hoogte verstelbare douchestoel, deze stoel is licht van 

gewicht, de aluminium stelpoten zijn voorzien van rubber antislip voeten en het extra 

grote kunststof zitvlak is voorzien van drainage gaten. 

De douchestoel kan niet roesten en is gemakkelijk te reinigen. 

 

Prijzen plaatsingskosten staan onder prijsinformatie 

 

 Technische specificaties   
 

  

 

 

 

Prijsinformatie douchezit Sorrento 

Prijs douchekruk Aquatec 119.00 

Plaatsingskosten incl. hulpmateriaal Gratis aan huis geleverd 

-  

 

 

 

Klasse Lichtgewicht douchestoel 

Serie Sorrento zonder rugleuning 

Materiaal Kunststof / aluminium 

Kleur grijs 

Maximale draagkracht 135 kg 

Hoogte 46-61cm 

Breedte 52cm  

Diepte 40cm 

Gewicht 2.5 kg 

Open zitvlak Is mogelijk 

Met rugleuning Nee 

Met armleggers Nee 

Geschikt voor eenzijdig 

opstaan 

Nee 

Inklapbaar Ja 



 
           Sinds 1926   
Prijslijst HAARMAN      COMFORT EN ZORG 2018 

 

 
 

Haarman Installatietechniek     
Lipperkerkstraat 12 
7511 DA Enschede 20 

f. In hoogte verstelbare douchekruk Sorrento + 

 

Informatie 

De Sorrento+  douchestoel is een in hoogte verstelbare douchestoel voorzien van armleggers, deze 

stoel is licht van gewicht, de aluminium stelpoten zijn voorzien van rubber antislip voeten en het 
extra grote kunststof zitvlak is voorzien van drainage gaten. 

De douchestoel kan niet roesten en is gemakkelijk te reinigen. 

 

Prijzen plaatsingskosten staan onder prijsinformatie 

 

 Technische specificaties   
 

  

 

 

 

Prijsinformatie douchezit Sorrento + 

Prijs douchekruk Aquatec 139.00 

Plaatsingskosten incl. hulpmateriaal Gratis aan huis geleverd 

-  

 

Klasse Lichtgewicht douchestoel 

Serie Sorrento met armleuning 

Materiaal Kunststof / aluminium 

Kleur grijs 

Maximale draagkracht 135 kg 

Hoogte 46-61cm 

Breedte 52cm  

Diepte 40cm 

Gewicht 2.5 kg 

Open zitvlak Is mogelijk 

Met rugleuning Nee 

Met armleggers Ja 

Geschikt voor eenzijdig 
opstaan 

Nee 

Inklapbaar Ja 
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g. In hoogte verstelbare douchestoel T-Alize  

Informatie 

De Alize is een in hoogte verstelbare inklapbare douchestoel met opklapbare armleggers 

in combinatie met een rugleuning, deze douchestoel is gemakkelijk op te bergen wanneer 

er sprake is van geringe ruimte. 

Tevens is deze stoel ideaal om mee te nemen wanneer u op reis moet, de stoel is licht 

van gewicht en makkelijk handelbaar. 

De douchestoel kan niet roesten en is gemakkelijk te reinigen. 

 

Prijzen plaatsingskosten staan onder prijsinformatie 

 Technische specificaties 

 

   

 

 

Prijsinformatie douchezit Alize 

Prijs douchestoel Alize 185.00 

Plaatsingskosten incl. hulpmateriaal Gratis aan huis geleverd 

-  

 

 

 

Klasse Lichtgewicht opklapbare douchestoel 

Serie Alize 

Materiaal Staal epoxycoat 

Kleur Wit  

Maximale draagkracht 110kg 

Hoogte 38-55cm 

Breedte 50cm  

Diepte 43cm 

Gewicht 4.5 kg 

Open zitvlak Ja 

Met rugleuning Ja 

Met armleggers Ja 

Geschikt voor eenzijdig 

opstaan 

Nee 

Inklapbaar Ja 
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h. In hoogte verstelbare douchekruk C-Nizza (met 

rugleuning) 

Informatie 

De Nizza is een in hoogte verstelbare douchestoel met rugleuning en armleggers en een 

open gedeelte in het zitvlak voor het reinigen van het onderlichaam, deze stoel is licht 

van gewicht door zijn aluminium stelpoten en kunststof zit. 

De douchestoel kan niet roesten en is gemakkelijk te reinigen. 

 

Prijzen plaatsingskosten staan onder prijsinformatie 

 Technische specificaties 

 
   

 

 

 

Prijsinformatie douchezit C-Nizza 

Prijs douchestoel C-Nizza 199.00 

Plaatsingskosten incl. hulpmateriaal Gratis aan huis geleverd 

-  

 

 

Klasse Lichtgewicht douchestoel 

Serie C-Nizza 

Materiaal Kunststof / aluminium 

Kleur Wit / grijs 

Maximale draagkracht 130kg 

Hoogte 46-53cm 

Breedte 40cm  

Diepte 40cm 

Gewicht 3.8 kg 

Open zitvlak Ja 

Met rugleuning Ja 

Met armleggers Ja 

Geschikt voor eenzijdig 

opstaan 

Nee 

Inklapbaar Nee 
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i. In hoogte verstelbare douchekruk C-Comfort 1  

Informatie 

De Comfort is een in hoogte verstelbare douchestoel met armleggers en een extra hoge 

stabiliteit vanwege het speciaal ontworpen frame, deze constructie zorgt ervoor dat 

mensen die eenzijdig opstaan en zich afzetten met het gewicht aan 1 kant, niet met de 

douchestoel kunnen omvallen. 

 

Deze stoel is licht van gewicht door zijn aluminium stelpoten en kunststof zit, de poten 

zijn voorzien van antislip rubbervoetjes. 

De douchestoel kan niet roesten en is gemakkelijk te reinigen. 

 

Prijzen plaatsingskosten staan onder prijsinformatie 

 Technische specificaties 

 
   

 

 

 

 

 

 

Prijsinformatie douchezit  C-Comfort 

Prijs douchestoel C-Comfort 199.00 

Plaatsingskosten incl. hulpmateriaal Gratis aan huis geleverd 

Klasse Lichtgewicht douchestoel 

Serie C-Comfort 1 

Materiaal Kunststof / aluminium poedercoat 

Kleur Wit  

Maximale draagkracht 160kg 

Hoogte 45-55cm 

Breedte 40cm  

Diepte 40cm 

Gewicht 3.9 kg 

Open zitvlak Nee 

Met rugleuning Nee 

Met armleggers Ja 

Geschikt voor eenzijdig 

opstaan 

Ja 

Inklapbaar Nee 
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j. In hoogte verstelbare douchekruk C-Comfort 2  

Informatie 

De Comfort is een in hoogte verstelbare douchestoel met armleggers in combinatie met 

een rugleuning en een extra hoge stabiliteit vanwege het speciaal ontworpen frame, deze 

constructie zorgt ervoor dat mensen die eenzijdig opstaan en zich afzetten met het 

gewicht aan 1 kant, niet met de douchestoel kunnen omvallen. 

 

Deze stoel is licht van gewicht door zijn aluminium stelpoten en kunststof zit, de poten 

zijn voorzien van antislip rubbervoetjes. 

De douchestoel kan niet roesten en is gemakkelijk te reinigen. 

 

Prijzen plaatsingskosten staan onder prijsinformatie 

 Technische specificaties 

 
   

 

 

 

 

Prijsinformatie douchezit C-Comfort 2 

Prijs douchestoel C-Comfort 229.00 

Plaatsingskosten incl. hulpmateriaal Gratis aan huis geleverd 

-  

Klasse Lichtgewicht douchestoel 

Serie C-Comfort 2 (met rugleuning) 

Materiaal Kunststof / aluminium poedercoat 

Kleur Wit  

Maximale draagkracht 160kg 

Hoogte 45-55cm 

Breedte 40cm  

Diepte 40cm 

Gewicht 4.2 kg 

Open zitvlak Ja 

Met rugleuning Ja 

Met armleggers Ja 

Geschikt voor eenzijdig 

opstaan 

Ja 

Inklapbaar Nee 
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5. DOUCHE WC 

Informatie        

De douche wc reinigt uw onderlichaam met water. 

Bij het handen wassen, het douchen of het baden. Water zorgt altijd voor een 

onvergelijkbaar gevoel van frisheid en hygiëne. Met een douche wc van Haarman ervaart 

u dit weldadige effect, telkens als u het toilet gebruikt. 

Geberit AquaClean 

Een simpele druk op de knop en de douchewc reinigt uw onderlichaam met warm water. 

De aangename douchestraal zorgt voor een grondige reiniging en een onvergelijkbaar 

gevoel van frisheid 

Haarman kan een douche wc vrij over het algemeen simpel plaatsen, over het algemeen 

wordt de bestaande closetzitting vervangen door de douche wc. Ook bestaan er complete 

toiletsystemen, inbouw of staand, voor comfort of medische redenen. de waterleiding zal 

moeten worden aangepast en een elektra aansluiting is altijd benodigd. 

Ook in 1 dag uw wc vervangen? 

Wilt u ook de hele dag dat ultieme schone gevoel hebben? Laat Haarman dan nu binnen 

1 dag je wc veranderen in een Geberit AquaClean douchewc. Om te weten of het bij u in 

1 dag kan, komen wij graag bij u om te kijken naar de situatie. 

 

Prijzen plaatsingskosten staan onder prijsinformatie 

 

 

 

 

 

 

Klasse Douche wc 

aansluiting Water / elektra / afvoer 

Kleur wit 

Prijs Vanaf 250,00 

http://i1.wp.com/haarman.nl/wp-content/uploads/2015/10/geberit-aquaclean1.png
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6. DREMPELHULP 

Informatie drempelhulpen       

U wilt in en om uw huis graag vertrouwd en veilig wonen. De producten die Haarman kan 

leveren helpen u daar enorm bij. Wij hebben ook voor u de ideale drempelhulp of 

drempelplaat en plaatsen deze bovendien perfect op maat. Daarnaast hebben wij ook 

mobiele hellingbanen en een groot assortiment met antislip producten, voor de veiligheid 

maar ook ter verfraaiing van uw balkon en galerij.  

 

Vaak moeten rolstoelgebruikers die bijvoorbeeld een auto of bus moeten instappen om 

hulp vragen. Echter, is dit niet altijd mogelijk. Een drempelhulp of drempelplaat is 

vanwege de hoogte hiervoor te klein. Haarman Installatietechniek heeft speciaal voor de 

rolstoelgebruiker pasklare oplossingen in het assortiment. Wij leveren naast drempelhulp 

ook lichtgewicht oprijplaten. Met een oprijplaat neemt u zelf uw eigen hulp mee. De 

oprijplaten zijn licht van gewicht en op te vouwen tot een comfortabele maat voor u om 

mee te nemen. De opvouwbare oprijplaat is in verschillende afmetingen verkrijgbaar. 

Wij hebben reeds al meer dan 20 jaar ervaring met het plaatsen en leveren van 

drempelhulpen voor particulieren, zorginstelingen, woningbouw en gemeentes. Wij 

hebben dan ook voor u de geschikte drempel oplossing. Mocht u niet in de gelegenheid 

zijn om uw drempel hulp zelf te plaatsen, dan kunnen wij dat uiteraard ook voor u doen! 

      

Prijzen plaatsingskosten staan onder prijsinformatie 

 Technische specificaties 

 
   

 

 

Klasse Drempelhulp  

Materiaal Rubber 

Kleur grijs 

Prijs Vanaf 80,00 
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7. ROLLATOR 

 

Rollator banjo 

 

Informatie 

Een vertrouwde en stevige rollator met een modern design. 
De Banjo biedt verbeterde afstelmogelijkheden en is ideaal voor gebruik 
buitenshuis. 
 
Met zijn snel en gemakkelijk vouwsysteem is deze rollator ook ideaal te vervoeren! 
 
• Anatomische handvaten 
• Handvaten in hoogte verstelbaar van 71 tot 98 cm 
• Voorzien van werkblad en mand 
• Degelijk en sterkste in zijn prijsklasse 

 
Prijzen plaatsingskosten staan onder prijsinformatie 

 

 Technische specificaties 

 

 
 
 

Prijsinformatie opklapbare douchezit Haro 

Prijs rollator Banjo  119,00 

Plaatsingskosten incl. hulpmateriaal Gratis 

-  

 

Klasse rollator 

Serie Banjo 

Materiaal Aluminium  

Kleur grijs 

Maximale belasting 130 kg 

Breedte 60 cm 

Diepte 61 cm 

Diepte opgeklapt 26 cm  
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8. ROLSTOEL 

Informatie rolstoel Action 1 

Simpel, robuust en efficiënt 
 

De Action 1 incidentele rolstoel is de jongste telg van de ActionNG Familie.  

Hoewel de stoel gemaakt is van staal, is dit een lichtgewicht rolstoel van uitzonderlijke 

kwaliteit.  

De rigidizer blocks, die in de gehele ActionNG Familie worden gebruikt om het vouwframe 

te fixeren, maken deze stoel extreem stabiel en daardoor gemakkelijk te manoeuvreren. 

De Action1 is verkrijgbaar in twee configuraties: blauw met korte armleggers en 8” x 2” 

voorwielen of in het grijs met lange armleggers en 8” x 1 3/8” voorwielen. 

Wanneer dus gezocht wordt naar een kwalitatief goede stoel die praktisch, betaalbaar en 

handig is, kijk dan niet verder dan de Action1 NG. 

 

Manoeuvreerbaar en goed te vervoeren en op te slaan 

De Action1 NG is ontworpen voor optimale manoeuvreerbaarheid, of de stoel nu zelf 

wordt voortbewogen of wordt geduwd, zowel binnen als buiten. 

Hij blijft zelfs in kleine of volle ruimtes goed wendbaar vanwege zijn compacte 

afmetingen.  

Plus, dankzij het kruisframe, zijn beperkte omvang en de quick release achterwielen, is 

de Action1 NG goed hanteerbaar, vervoerbaar en geschikt voor opslag. Eenvoudigweg de 

achterwielen afnemen en opvouwen. 
 

Prijzen plaatsingskosten staan onder prijsinformatie 

 Technische specificaties 

 

 
 
 

 

Prijsinformatie rolstoel Action 1 

Prijs rollator Banjo  395,00 

Plaatsingskosten incl. hulpmateriaal Gratis 

-  

Klasse rolstoel 

Serie Action 1 NG 

Materiaal Staal gecoat 

Kleur Zwart / blauw 

Maximale belasting 130 kg 

Breedte 60 cm 

Diepte 61 cm 

Diepte opgeklapt 16 cm  
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9. SCOOTMOBIEL 

a. Scootmobiel op vakantie of dagje weg? 

Informatie 

Wees klaar om comfortabel en veilig scootmobiel te rijden in deze nieuwe, stijlvolle 

metgezel. 

De nieuwe Invacare Colibri is een stijlvolle, simpele en kleurrijke micro 

lichtgewicht scootmobiel, ontworpen voor hen die een compleet 

onafhankelijke leefstijl hebben 

Dankzij het unieke Invacare LiteLock™ systeem kan de scooter 

gemakkelijk, zonder gereedschap, uit elkaar worden gehaald en past 

daarmee eenvoudig in iedere kofferbak. 

Met zijn kleine omvang is de Invacare Colibri uitzonderlijk wendbaar in smalle of 

beperkte ruimtes. Dat is waarom de Invacare Colibri u overal brengt, waar u maar 

wilt! 

U heeft de keuze uit een reeks trendy, verwisselbare accentkleuren om 

uw unieke ontwerp te realiseren. 

Demontage zonder moeite 

Niet denken - maar doen! 

Minder dan een minuut is alles 

wat u nodig heeft om de Colibri 

uit elkaar te halen voor transport. 

 Technische specificaties 

 

 

Klasse Scootmobiel 

Serie Invacare Colibri opklapbaar 

Maten zitting hoogte 37 – 42cm / diepte 40cm / breedte 46.5cm 

Maximale belasting 136 kilogram 

snelheid 8 km per uur 

Totaal gewicht 44 kilogram incl. accu 

prijs 1199,00 incl. BTW en aflevering 
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10. SCOOTMOBIELBERGING 

Scootmobielberging / scootersave 

Informatie 

Habox scootmobielberging 

De Habox scootmobielberging is toepasbaar voor een scootmobiel of driewielfiets en 

is ontworpen door Haarman en de Gemeente Enschede om de grote vraag voor 

stalling van scootmobielen en driewielfietsen op te lossen. 

De Habox berging is gemaakt voor een eenvoudige plaatsing, grote bouwkundige 

voorzieningen zijn hierdoor onnodig. U hoeft dus geen extra hoge kosten te maken. 

Maar het succes van de Habox berging zit hem vooral in de flexibiliteit, afmetingen, 

materialen en gewicht. Het is niet voor niets dat diverse gemeenten en 

woningbouwcorporaties de Habox als standaard scootmobiel berging toepassen. 

 

Met de Habox leveren wij een multifunctionele berging 
voor uw scootmobiel 

De Habox scootmobiel berging is standaard voorzien van: 

• een automatische roldeur (120cm doorgang) 

• afstandsbediening 

• speciale veren in de roldeur, dit maakt een slot overbodig 

• ventilatierooster 

• waterafvoer 

• houder voor accu oplaadinrichting 

• wandcontactdoos 

• verlichting met sensor 

• maatvoerig 2000H x 1500B x 1700D 
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Elke scootmobiel verdient de beste bescherming 

Voor mindervaliden is een scootmobiel onmisbaar. Vaak is de bergruimte 

ontoereikend om een scootmobiel veilig te stallen. In de buitenlucht staat een 

scootmobiel bloot aan de weersomstandigheden, het risico op beschadiging en de 

mogelijkheid dat uw scootmobiel gestolen wordt. Een Habox scootmobielberging is 

een praktische berging die optimale bescherming geeft voor ieder type scootmobiel. 

Een scootmobielberging ofwel scootersafe kan vrijwel op elke locatie geplaatst 

worden. 

 

Prijzen plaatsingskosten staan onder prijsinformatie 

 

 Technische specificaties 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Klasse scootmobielberging 

Serie Habox 

Materiaal PP (Polypropyleen) 

Kleur Grijs 

toegang Roldeur met afstandsbediening 

Prijs Op aanvraag 

plaatsingskosten Op aanvraag 

http://haarman.nl/wp-content/uploads/2015/10/Habox.jpg
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11. ANTI SLIP VLOER 
 

Algemene informatie antislipvloeren 

In de badkamer of in het toilet ontstaat er door een natte vloer vaak een gladde situatie, het is dan 

ook niet verwonderlijk dat uitglijden bij een douchebak of bad regelmatig voor komt. Word uw 

vloer glad bij natheid dan kunt u hier iets aan doen. 

Om uitglijden te voorkomen dient een vloer stroef te zijn vooral als die nat is. Een voldoende vaste 

ondergrond zorgt ervoor dat ook minder valide mensen, mensen met een beperkt 

uithoudingsvermogen of met beperkte kracht, zich zo gemakkelijk mogelijk kunnen verplaatsen. 

Over het algemeen wordt afgeraden een ligbad of douchebak met opstaande randen te gebruiken. 

Bij het in- en uitstappen, ontstaat immers het moment dat u op een been staat en dat vergroot de 

kans op uitglijden. In alle gevallen is het belangrijk om de vloer goed schoon te houden, zodat de 

vloer niet glad wordt door zeepresten. 

Een oplossing is het vervangen van de tegels door antislip tegels. Antislip tegels hebben een grove 

structuur, waardoor u meer grip heeft als u erover heen loopt. Er zijn verschillende soorten tegels 

te koop. Vervangen van de bestaande vloer is een ingrijpende en kostbare ingreep. Minder 

ingrijpend en kostbaar is het om bestaande vloer te etsen, waardoor deze stroever wordt. 

 

Wat doen wij? Hoe werkt het? Wat zijn de voordelen? 

Vervangen van de bestaande vloer is vaak een ingrijpende en kostbare ingreep. Minder ingrijpend 

en kostbaar is het om bestaande vloer te etsen, waardoor deze stroever wordt.  

Het is mogelijk om steenachtige materialen zoals plavuizen, tegels, granito en beton te behandelen 

door middel van etsen met een kleurloze vloeistof.  

De vloeistof gaat een reactie aan met het te behandelen oppervlak en is zowel binnen als buiten 

toepasbaar en de ondergrond wordt niet in kleur aangetast. Een groot voordeel is dat een 

behandeling van de vloer relatief kort duurt; gemiddeld 3 uur afhankelijk van het te behandelen 

oppervlak. Onmiddellijk na behandeling is de vloer weer gebruiksklaar en nadien eenvoudig te 

onderhouden met ontvettende reinigers die geen residu op de vloer achterlaten. 

Wij geven, mits goed onderhouden, 10 jaar garantie op een door onze behandelde vloer. 

Wij testen de vloer middels een speciaal daarvoor ontwikkeld apparaat genaamd de Floor Slide 

Control 2000 dit apparaat dient om de stroefheid van oppervlakte te bepalen. 
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Antislip maken, hoe werkt het? 

Werkwijze 
 
 

• Na opdracht wordt er door ons zo spoedig mogelijk met de betreffende klant een afspraak 

gemaakt. 
• Bij de klant thuis wordt de klant uitgelegd wat we gaan doen. 
• Er wordt een stroefheidmeting genomen van de bestaande vloer middels de FSC2000 een 

digitaal meetinstrument waarmee het wrijvingcoëfficiënt bepaalt. 
• De vloer wordt gereinigd, oude zeepresten, waslagen, oliën, vetten en hardnekkig vuil 

worden verwijderd. 
• De vloer wordt goed nagespoeld met water zodat er geen residu achterblijft, het overtollige 

water wordt opgenomen, hierna wordt de vloer gedroogd. 
• De vloer wordt behandeld. 
• De vloer wordt gespoeld middels reinigingsmiddel, hierna wordt reinigingsmiddel 

opgenomen met spons of waterstofzuiger. 
• De vloer wordt opnieuw gespoeld om eventueel residu te verwijderen. 
• Er wordt opnieuw een stroefheidmeting genomen van de vloer middels de FSC2000. 

• De klant krijgt van ons een gebruiksaanwijzing voor onderhoud met daarbij een set 
onderhoudsmiddelen. 

• De factuur wordt gestuurd inclusief een uitdraai van de metingen.  
 

De behandeling gebeurt middels etsen, dit betekent dat de bestaande vloer wordt opgeruwd, het 

grote voordeel hiervan is dat er geen zichtbare verschillen optreden op de tegelvloer, dit in 

tegenstelling tot coaten waar er een extra laag over de bestaande vloer wordt aangebracht. 

 

Prijsinformatie Antislip vloeren 

Prijs vloer t/m 5m2  238,95 

Prijs per m2 boven 5m2 35,60 

-  

 


