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Brandbeveiliging

AquaSafety is gespecialiseerd in het leveren, het onderhouden en het keuren van
alle vormen van blusmiddelen. Daarnaast verzorgen wij opleidingen op het gebied
van brandveiligheid en blustechnieken.
Ook úw brandveiligheidsmiddelen zijn
bij ons in goede handen. Niet alleen
industrieel, maar ook voor de pleziervaart, de beroepsvaart, de transportsector, de offshore, het MKB, de horeca
en de particuliere sector.
Hoe groot of klein uw onderneming
ook is, onze specialisten helpen u met
kundige adviezen over alle vormen van
brandbeveiliging. Door onze uitgebreide
kennis en ervaring kunt u rekenen op een
gedegen en onafhankelijk advies over de
brandveiligheid van uw onderneming.
Tevens voor een Safety plan op maat.

Waarom AquaSafety?

• Ruim tien jaar ervaring op het gebied
van brandveiligheid
• Wij zijn gecertificeerd volgens de
criteria voor KIWA, ISO9001, VCA, OLF
OPITO NCP NOGEPA
• Wij werken objectief en onafhankelijk
• Wij hechten waarde aan een langetermijnrelatie met u

Onderhoud & keuring

Deskundig onderhoud aan blusmiddelen
is essentieel voor de brandveiligheid van
uw onderneming. Vertrouw daarom het
onderhoud aan uw blusmiddelen toe
aan onze gecertificeerde servicemedewerkers. Zij houden zich dagelijks bezig
met het onderhouden van alle soorten
blusmiddelen. Ze worden regelmatig
getraind en geschoold conform de REOB
(Regeling Erkenning Onderhoudsbedrijven
Kleine Blusmiddelen).

Zekerheid door maatwerk

Doordat wij regelmatig de brandveiligheid van uw bedrijf controleren kennen
onze servicemonteurs de brandveiligheid
van uw bedrijf goed. Voor u betekent die
langdurige relatie dan ook extra zekerheid.

Brandveiligheidsmiddelen

Wij leveren, inspecteren en keuren alle
vormen van brandveiligheidsmiddelen,
waaronder:
• Brandblussers
• Scheepsophangbeugels
• Brandblusserkasten
• Service- en vulstation
• Drukslanghaspels
• Haspelkasten
• Vluchtladders
• Rookmelders
• Gasdetectieapparatuur
• Koolmonoxidemelders
• Fire & Safety plan
• Pictogrammen
• Noodverlichting

Opleiding & training

AquaSafety is specialist in het aanbieden
van veiligheidsopleidingen. Ook voor
opleidingen op het gebied van brandbeveiliging kunt u bij ons terecht.
Wij trainen uw werknemers in het veilig
werken met blusmiddelen. Daarnaast
bieden wij opleidingen aan op het
gebied van EHBO, BHV, VCA en het
werken met een AED. AquaSafety is
daarmee uw totaalleverancier voor alle
veiligheidsopleidingen. Want uw
veiligheid is onze passie!

Uw veiligheid, onze zorg
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