MEUBILAIR VOOR DE ZORG VAN NU

WAAR JE JEZELF KUNT ZIJN,
BEN JE OP JE BEST
Waar je jezelf kunt zijn, ben je op je best. Wij creëren daarom
omgevingen die passen bij het leven van uw cliënten. Onze meubelen
sluiten aan op hun uitdagingen, hoe groot of klein ze ook zijn. Extra
sterk, voor mensen die hun frustratie er soms op afreageren. Net wat
ruimer, voor mensen met een forse lichaamsbouw. Goed te reinigen,
voor mensen die niet alle controle meer hebben. Zo bieden we een
plek waar mensen zichzelf kunnen zijn. Een omgeving waar ook hun
beperkingen er mogen zijn.
Met onze collectie bewijzen we dat hoogwaardig projectmeubilair
heel huiselijk kan zijn. Met natuurlijke materialen, zachte stoffen en
vriendelijke vormen, creëren we een plek waar uw cliënten zich thuis
voelen. Waar ze tot rust komen en graag willen zijn. In onze projecten
ervaren we keer op keer wat een mooie, huiselijke omgeving doet met
mensen. Het verzacht. Vermindert agressie. En brengt gezelligheid.
Dat is waardevol; zeker voor mensen die dat zo nodig hebben.

Doordacht - Extra ruime
naden ondersteunen u bij
reiniging en onderhoud.

DE WOONKAMER
Verbindend - Samen om tafel
draagt bij aan een gezellige sfeer.

Passend - Onze binnenhuisarchitect
helpt u graag om een sfeer te
creëren die past bij uw organisatie.

Eenheid - Comfortabele relaxfauteuils worden naadloos opgenomen
in het ontwerp van de ruimte.

U kent uw doelgroep als geen ander. Ons ontwerp maken we daarom graag samen
met u. Uw ideeën, zorgvisie, ervaringen, wensen en vooral uitdagingen inspireren ons.
Ze laten ons meedenken. Bieden ons nieuwe perspectieven. En geven ons de kans om
te innoveren. Want wat nog niet bestaat, maken wij graag voor u.

INDUSTRIEEL

Krachtig - Een stevige zit en sterke
constructie gaan hand in hand met
een vriendelijke uitstraling.

Vrij - In het assortiment vindt u
stoelen met, maar ook zonder leuning, voor een vrije en individuele zit.

Stoer - Met onze industriële lijn,
bewijzen wij dat projectmeubelen
al lang niet meer saai zijn.

Comfort - Met alles wat wij
voor u doen, willen we het
leven van uw cliënten een
stukje mooier maken. Dat
doen we met meubels die
hen ondersteuning, gemak
en ontspanning bieden en
met stijlen die passen bij
hun herinnering aan toen.
Zo creëren we een plek waar
uw cliënten zich thuis voelen.
Comfort wat er toe doet.

Luisteren - Door
naar u te luisteren,
ontwerpen we
meubels die bijdragen aan uw
werkcomfort,
zoals deze 180˚
draaibare
scharnieren.

OUDERENZORG

Gezellig - Kleine zitjes, geïnspireerd op de stijl van
weleer, bieden ouderen fijne plekjes om bij te komen of
een gezellig praatje te maken.

Herkenbaar - De ranke pootjes,
rijke kleuren en organische vormen
van toen, onzichtbaar verpakt in de
ijzersterke constructie van nu.

Stijlvol - Onze ontwerpen laten
zien dat solide heel mooi kan zijn.

RETRO

Hoogwaardig - Rijke materialen,
robuuste constructies en mooie
vormen typeren ons assortiment.

Hygiënisch - Het thuis van uw
cliënt, is uw dagelijkse werkplek.
Onze meubelen zijn daarom
efficiënt te reinigen.

Harmonieus - Door te spelen met
kleuren, materialen, vormen en
stijlen, realiseren we een warm thuis
met verrassende elementen.

Robuust - onze
hoekplaten bevatten
11 schroeven voor extra
stevigheid.

Gevarieerd - Een mix met
wandbanken en stoelen draagt bij
aan een eigenzinnige, dynamische
setting.

Praktisch - Slimme, sterke elementen
bieden de mogelijkheid om zitcomfort
en bergruimte te integreren.

Op maat - Kies samen met onze
interieurarchitect voor de stof en
inrichting die past bij uw organisatie.

DE ONTMOETING
Met uw zorgervaring en onze kennis van constructies en materialen, ontwikkelen we
oplossingen waar uw client écht wat aan heeft. Zo vormt onze jarenlange intensieve
samenwerking met zorgprofessionals de basis van onze eigen productlijn en helpt het
ons om services te ontwikkelen die u verder brengen. Denk aan een modulaire opbouw
die het mogelijk maakt om defecte onderdelen ter plaatse te vervangen, of uw eigen
meubelcollectie die op afroep voor u klaarstaat. We gaan graag ver voor u!

John, Bob, Kevin, Sam, Gina, Hendrik-Jan en Renate. Dat is het Achterhoekse team
van TopCare Projectmeubelen. Stuk voor stuk vakmensen waarop u kunt bouwen. Bij
ons vindt u vriendelijke adviseurs die uw project strak coördineren en ook zelf uw bank
voor u op de plek zetten. Ons familiebedrijf is belangrijk voor ons. We komen onze
beloftes na, staan voor onze kwaliteit en lopen niet weg voor een uitdaging. Daar
kunt u van op aan. In deze brochure maakt u kennis met onze vakmensen en de
omgevingen die wij creëren. Wij maken ook graag persoonlijk kennis met u. Zodat we
elkaar kunnen inspireren met alles wat we samen voor uw doelgroep kunnen doen.
Laten we er samen wat moois van maken!
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ALLES IN EIGEN HUIS
TopCare Interieurarchitect Renate:
“Als kwetsbare mensen een nieuwe
omgeving binnenstappen, is het
belangrijk dat zij zich er veilig en prettig
voelen. Het gevoel van de gebruiker is
daarom leidend bij alles wat ik doe.
De kleuren, materialen, stijlen, functies
en indeling van de ruimten die ik samen
met u ontwerp, stem ik nauwkeurig af
op de mensen die er gaan wonen en
werken. Zodra het ontwerp gereed is,
begeleid ik het project persoonlijk
voor u. Zo creëren we samen een fijne
omgeving die past bij uw gebouw,
organisatie, zorgvisie en cliënten. Vraag
ons gerust om voorbeelden en mogelijkheden, ik denk graag met u mee!”
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