Handicare Occasions
Traplift
€ 2.500,00
Naast nieuwe op maat gemaakte trapliften is
het ook mogelijk om een gebruikte traplift
over te nemen en in uw woning te plaatsen.
Gratis verzending
Trapliften

Wanneer traplopen moeizamer wordt, het te
veel kracht vraagt en zelfs niet meer veilig is
dan is een traplift een ideale uitkomst.
Wij van de De Graaf bieden samen met
Handicare maatwerk trapliften aan op uw
wensen. Handicare is uniek in Nederland
door de enige fabrikant van trapliften te zijn
die voor iedere trap een passende oplossing
biedt. Hierbij rekening houdend met uw
wensen en budget.
Handicare biedt een breed assortiment aan
met zowel rechte trappen als trappen met
een bocht. Van volledig gepersonaliseerde
tot gebruikte trapliften. Ook is het mogelijk
een traplift te huren.
De aanschaf van een traplift

Specialist in onderhoud
Tijdens de onderhoudsbeurt aan uw
brommobiel controleren wij onder
andere:

Accu
Bandenspanning
Brandstofverbruik
Oliepeil & vloeistoffen
Remmen
Ruitenwissers, ramen en
ruitenwisservloeistof

Wij begrijpen dat u niet dagelijks een traplift
aanschaft en vaak ook maar één in uw leven.
Onze adviseurs komen vrijblijvend bij u thuis
om u uitgebreid advies te geven naar uw
ideale traplift. U wilt naast een gedegen
advies er ook zeker van zijn dat u de juiste
prijs betaalt.

Schokbrekers
Bel ons gerust voor een onderhoudsof reparatieafspraak!
Bel: 0800 4545 123

Handicare garandeert u daarom altijd de
Beste Prijs.
Voor een exacte prijs is het nodig uw
specifieke trap en situatie te beoordelen.
Maak daarvoor een vrijblijvende afspraak
met de Handicare Trapliftexpert.

Uitstekende service


Afspraak aan huis
Onze medewerkers komen
naar u toe om al uw wensen
door te nemen.



Persoonlijk contact
De persoonlijke sfeer wordt
gewaarborgd door uw eigen
adviseur.



ANWB pechhulp
Direct hulp bij pech onderweg.



3 eigen winkels
Vestigingen in Amsterdam en
Hoogwoud



Reparatie & onderhoud
De werkplaats beschikt over de
benodigde deskundige
apparatuur én vakkundige
kennis.

Redenen om te kiezen voor Handicare:
- Beste Prijs gegarandeerd
- Lokaal advies
- Grootste assortiment trapliften
- Voor elke trap een oplossing
- Slechts één week levertijd
- Uitstekende service en garantie
- De enige traplift fabrikant met het
Nationaal Keurmerk Hulpmiddelen
- Nationaal keurmerk hulpmiddelen

Voor meer informatie over de huur trapliften
kunt u ons bellen of een contact formulier
achterlaten

Bel ons: 0226-355546

Mail ons: info@degraafmobiliteit.nl

