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Sanitair Check-Up
Voorkom en verhelp problemen aan
uw sanitaire installatie en boek de
speciale Sanitair Check-Up. Wij 
controleren uw kranen, toiletten en
overige sanitaire toestellen op lekkages
en functionaliteit, verwijderen kalk-
aanslag in uw leidingsystemen, etc.
Watervlug afgesproken en geregeld. 
En helder als glas. Informeer naar
de mogelijkheden of maak direct
een afspraak.

Projectmanagement
Toezicht op en controle van voort-
gang van alle verbouwingen volgens
strak georganiseerde planning. 
Op uw maat geschreven. Alle 
disciplines mogelijk, van architect 
tot en met realisatie volgens
afspraak. Eén aanspreekpartner:
Pasmans Projectmanagement.
Informeer naar de mogelijkheden.

Tevreden?
Ventileer uw tevredenheid bij uw
relaties. Wij waarderen uw inzet 
met een aardige attentie. Vergeet 
het echter niet aan ons te melden.

Blijf op de hoogte!
Op onze dynamische website vindt u
met regelmaat leuke acties, aantrek-
kelijke aanbiedingen, interessante
nieuwigheden. Laat uw e-mail adres
achter en u blijft steeds geïnformeerd.
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TELEFONIES
Eerste hulp bij storingen. Een rustgevende gedachte 

dat de mensen van Pasmans Gasgarde zelf aan de andere kant 
van de lijn zitten. Onverhoopte en ongewenste storingen 
worden vervolgens razendsnel (responstijd van 2 uur!) en 
adequaat verholpen. Uw verwarming- of warmtapwater-

voorziening functioneert weer snel als vanouds.

KONTRAK
Afspraken op papier. Helder en hecht. Met voor u 
als onze persoonlijke klant alleen maar voordelen. 

Duidelijk over garantie en onderhoud, tarieven en termijnen. 
Zoals 24/7 bereikbaarheid en responstijd van 2 uur. 

Bij Pasmans Gasgarde altijd zwart op wit en toch 
transparant. Kies het abonnement dat u het beste past. 

RAP
Razendsnel en reusachtig goed. Het vakmanschap van 

Pasmans Gasgarde wordt vliegensvlug ingezet met behoud 
van de hoogste kwaliteit. Dat geldt voor onderhoud 

volgens uw persoonlijk contract, maar ook voor onvoorziene 
werkzaamheden tussendoor, zoals het direct en adequaat 

verhelpen van ongewenste storingen. 

RADIEJATOR
Een technisch apparaat, vandaag de dag niet meer 

die metalen doos van weleer, maar een fraai interieurobject.
Probleemloze high tech verpakt in eigentijds design. 

Pasmans Gasgarde heeft een afgewogen collectie 
designradiatoren die een aanwinst vormen 

voor uw persoonlijk interieur. 

SEEVEEKETEL
Loop warm bij de gedachte dat Pasmans Gasgarde 

beschikt over alle kennis en ervaring om u perfect en persoonlijk 
te adviseren. De allernieuwste ketels, installaties en systemen 

puntgaaf geleverd, geplaatst, gecontroleerd en opgeleverd. 
Precies volgens afspraak met een tikje meer. 

U zit er voortaan warmpjes bij.

SANITEIR
Pasmans Gasgarde realiseert uw droombadkamer gegarandeerd 

in één soepel lopend proces. Van basale vormgeving tot uiterst 
exclusief design, van losse componenten tot een complete spa, 

uw droom wordt geen nachtmerrie. De persoonlijke inzet, 
kennis van zaken en de goedgestructureerde organisatie vanaf 

advies tot en met oplevering werken direct in uw voordeel.

DIEZAAJN
Geen lege modeterm maar bij Pasmans Gasgarde 

een ijzersterk surplus. Actuele kennis van warmte-, 
gas- en sanitairtechniek gecombineerd met zeer ruime 

ervaring en een duidelijke visie op interieurkunst. 
High tech en design komen samen 

in de perfect vormgegeven organisatie van Pasmans Gasgarde. 

LIKBAD
De badkamer als luxe spa. Weldadig en ontspannen dompelen 

in de eigen wellnessruimte. Ligbad, zitbad, bruisbad, dubbelbad. 
Rond, halfrond, rechthoekig, ergonomisch. 

Vormgeving, materiaal, kleurstelling en techniek 
passen precies bij uw smaak en budget. 

Pasmans Gasgarde adviseert, levert en plaatst perfect.

INSTALLATIES MET EEN PLUS
DIENSTVERLENING
WERK VAN SERVICE

VERWARMING
EEN WARME GEDACHTE

SANITAIR
BRON VAN GENOT

T 043 361 62 62

www.pasmansgasgarde.nl


