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Oﬀshore

Met ruim tien jaar ervaring in het hart van de offshore is AquaSafety hét vertrouwde
adres voor alles op het gebied van offshore veiligheid. Wilt u ook kennis maken met
onze producten, diensten en services? Wij zijn u graag van dienst!
Binnen de offshore-veiligheid is maatwerk van grote waarde. Iedere situatie
heeft immers z’n eigen dynamiek en er
bestaat dan ook geen veiligheidsblauwdruk. AquaSafety is specialist in het
bieden van maatwerkoplossingen.
Onze adviezen worden consequent
toegespitst op uw specifieke situatie.

WorkRibs

AquaSafety is official Agent van Work Ribs
Holland, fabrikant van sterke, bedrijfsklare
en ‘custom’ Ribs van uitzonderlijke hoge
kwaliteit. Door gebruik te maken van
hoogwaardig materiaal, in combinatie met
het uitgekiende ontwerp zijn deze Work
Ribs uniek in de markt. De betaalbare
SOLAS/MED goed gekeurde Fast Rescue
Boats blinken uit in lage onderhoudskosten en lange levensduur.
• Custom built ribs
• Standard ribs

Waarom AquaSafety?

• Ruim tien jaar ervaring in de offshore
• Totaalleverancier van offshoremateriaal,
veiligheidsmateriaal, keuring,
certificering, onderhoud, advies,
opleiding en training.

Oﬀshore valbeveiliging

Uw offshore valbeveiligingsmaterialen
dienen aan strenge kwaliteitseisen
te voldoen. AquaSafety installeert,
inspecteert en certificeert zowel uw
valbeveiliging als uw rope access.
Tijdens de keuring voeren wij de volgende
handelingen uit:
• Visuele controle conform de richtlijnen
van de fabrikant
• Controle van de veiligheidspunten
• Controle van de comfortpunten
• Controle van de werking van het
materiaal

Oﬀshore hef & hijs

AquaSafety is hét vertrouwde adres
voor alle offshore hef- en hijsmaterialen.
Wij inspecteren, keuren, certificeren
en onderhouden al uw hef- en hijsmaterialen, waaronder:
• Davit, MOB
• Hijsmiddelen
• Onderwatertakels
• ROV Sluitingen

Oﬀshore veiligheidsmiddelen

Inspectie brandbeveiliging, veiligheidsen overlevingsmiddelen is bij ons in
goede handen. Wij leveren, inspecteren en
keuren alle vormen van deze middelen,
waaronder:
• Brandblussers
• Vaste blusinstallaties
• Brandslangen
• Brandweeruitrusting
• Overlevingspakken
• Opblaasbare reddingsvlotten
• Vaste- en opblaasbare reddingsvesten
• EHBO dozen en medische uitrusting
• Ademluchtapparatuur
• MOB- en Rescue boten (FRB)
• Inboord- en buitenboordmotoren
• EEBD’s
• Vluchtsignalering
• Valbeveiliging

Opleiding & training

AquaSafety is specialist in het aanbieden
van veiligheidsopleidingen. Ook voor
opleidingen voor offshore kunt u bij ons
terecht, waaronder de belangrijke safety
training. Deze officieel erkende training
is verplicht voor werknemers aan boord
van een zeegaand schip of boorplatform.
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.

Uw veiligheid, onze zorg
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