Hjælpemiddelservice
Individuelle kvalitets- og specialløsninger der hjælper
borgere til at blive i eget hjem

Hjælpemiddelservice
Løsninger til ældre
og borgere med
begrænset mobilitet

Specialløsninger
Vi tager hånd om opgaverne
og løser dem på den mest
professionelle måde for både
borger og kommune

Værd at vide!
Børge Jacobsen A/S er et 50 år gammelt tømrerfirma, der gennem mange år og med
kompetente medarbejdere har oparbejdet en stor viden og knowhow på hjælpemiddelområdet.

Velkomstbroen
Sikring af adgangsforhold
med ramper, både som
standard- og specialramper,
tilpasset stedet.

Dørautomatik
Montering af automatiske dørpumper
udføres med forskellige trykkontakter,
snoretræk og fjernbetjeningsløsninger,
tilpasset den enkeltes behov.

De individuelle løsninger
Vi sætter en ære i at løse alle de opgaver,
vi bliver stillet, hvad enten det drejer sig om at
forhøje en lænestol eller ombygge en bolig.
Kort sagt intet er for stort, og intet er for småt.

Det rette niveau
Stoleforhøjeren gør det let at komme fra
kørestol til lænestol. Fremstillet i tungt
materiale for ekstra sikkerhed.

Den lette adgang
Niveaufrit dørtrin med specialtætning
til yderdøre.

Det runde dørtrin
Fås både som flytbart og permanent.
Et godt alternativ til plastikkiler.

Den elegante løsning
Dette er BJ-standardløsningen ved
fjernelse af dørtrin.

Det lette greb
De ekstra lange og ergonomiske greb
gør det lettere at lukke og låse.

Solidt håndværk siden 1962
Børge Jacobsen overtog den 15. august 1962 Hjorthede Tømrer & Snedkerforretning og grundlagde tømrerfirmaet Børge Jacobsen A/S.
Børge Jacobsen A/S er en professionel tømrer- og snedkervirksomhed med ca. 30 engagerede medarbejdere.
Virksomheden, der bygger på principper som kvalitet, langvarige kunderelationer og nærhed i lokalområdet,
er en stærk leverandør af tømrer- og snedkerarbejder samt totalentrepriser.
Børge Jacobsen A/S er medlem af Dansk Byggeri og dermed også af BYG-garantiordningen.

Kontakt: Niels Krag
Mobil: 29 68 62 76 -

E-mail: nkr@b-j.dk
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