BRANDHJÄLPEN
Ett verksamhetsområde hos Sveriges marknadsledande
företag inom brandskydd. Brandhjälpen hjälper företag,
föreningar, myndigheter och organisationer med helheten
inom brandskydd.
En kontakt för alla tjänster, enkelt bekvämt
och uppskattat av våra kunder.

”Brandskyddstjänster för en
helhet på ett och
samma ställe”

För en bostadsrättsförening har vi all kunskap och verktyg ni behöver för att kunna efterleva dom krav
som ställs på Er. Nedan följer några exempel på vad vi brukar bistå föreningar med för slags tjänster:
SBA Systematiskt brandskyddsarbete
Brandtätning av genomföringar i brandcellsgränser
Nödbelysning
Utrymningsskyltning
Branddörrar och dörrstängare

Brandsläckare
Rökluckor/markluckor
Stigarledningar
Vattensprinkler
Brandlarm/utrymningslarm

ERBJUDANDE!
Vi erbjuder er förening en gratis genomgång på plats med en enklare
fotodokumentation på hur statusen på brandskyddet är i just Er förening. Vi noterar brister och kommer med förslag på förbättringar.
Anmälan sker via mail till kontakt@bstab.com
och ska vara gjord senast 31/1 2019.
Anmälan skall vara märkt med ”BrandhjälpenBRF”

Stallarholmsvägen 40
124 59 Bandhagen
Tel: 08-500 052 23

kontakt@bstab.com

www.bstab.com

SPRINKLER
Service och Underhåll

PROVNINGAR, SERVICE OCH UPPGRADERING
Service och underhåll är helt avgörande för ett sprinklersystems funktion samt ett krav från
myndigheter och försäkringsbolag. Våra tekniker har lång erfarenhet av sprinklersystem och
dess komponenter. Som ägare av ett sprinklersystem har du ansvar för att systemet underhålls på ett korrekt sätt och att systemet anpassas till nya förutsättningar, vid till exempel en
ombyggnad eller förändring i verksamheten. Kontakta gärna oss om du har ett sprinklersystem
och är osäker på om det uppfyller de krav som finns.

Utbildning

FÖR ANLÄGGNINGSSKÖTARE, MONTÖRER OCH KUNDER
Vi utbildar fastighetsskötare i sprinklerteknik med fokus på underhåll av sprinkleranläggningar.
Vi skräddarsyr gärna utbildningar efter kunders behov.

Akut felavhjälpning

AKTIVERAD SPRINKLER, DRIFTSTOPP OCH LÄCKAGE
Våra mobila enheter finns utplacerade över stora delar av Sverige. Vi försöker alltid hjälpa
kunder i behov av snabb respons. Gå till kontaktsidan för att hitta till närmaste kontoret.

Kontakta oss idag så hjälper vi er med
allt inom brandskydd och sprinkler!

Stallarholmsvägen 40
124 59 Bandhagen
Tel: 08-500 052 23

kontakt@bstab.com

www.bstab.com

