Brandbeveiliging
Gecertificeerd en allround deskundigheid
De zekerheid dat alle locaties brandveilig zijn. Volgens voorschrift, met maximale bescherming van
medewerkers, overzichtelijk en met een degelijke kwaliteit voor de juiste prijs. Holthausen onderstreept
brandbeveiliging met deze voorwaarden; van nulmeting en advies tot en met onderhoud en controle.
Omdat het bedrijf zelf met explosieve stoffen werkt (gassen), kent het de gevaren op de werkvloer als
geen ander. Daarom staat VEILIGHEID met hoofdletters geschreven.
Advies en projectinrichting
De ervaring met een veilige werkomgeving deelt Holthausen met andere organisaties via adviestrajecten.
Aan de hand van de wettelijke richtlijn NEN 4001 inventariseert de adviseur de huidige inrichting
(nulmeting) en doet verbeteringsvoorstellen. Holthausen verzorgt vervolgens desgewenst de complete
projectinrichting.
Assortiment
Holthausen beschikt over een groot assortiment kwaliteitsartikelen voor preventie, detectie en bestrijding
van brand en aanverwante incidenten. Een bijzondere innovatie is het brandbeveiligingsprogramma
“FirePro” dat voortkomt uit de ruimtevaart. Het geeft zowel bron- als ruimtebeveiliging, is gebaseerd op
elementaire blussing en werkt ook als u er niet bent.
Controle en onderhoud
Gecertificeerd door zowel REOB en NCP voert Holthausen periodiek controles uit en onderhoudt de
brandbeveiliging. Een team van gespecialiseerde monteurs beschikt zelfs over mobiele werkplaatsunits
om de blusmiddelen te reviseren (inclusief persingen).

Alles voor de klant:
• Blusmiddelen: blusdekens, schuim, poeder, koolzuur en vetblussers
• Ondersteuning: opbergboxen, rookmelders, pictogrammen en noodverlichting, vanzelfsprekend van
de bekende merken.
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•

REOB- en NCP-gecertificeerd;

•

ervaren en vakkundig personeel, zowel adviseurs als monteurs;

•

kwaliteitsmerken blusmiddelen en ondersteunende artikelen;

•

bij controle/onderhoud desgewenst ook verbandtrommels, AED-voorziening, noodverlichting;

•

uniek service-wisselingssysteem (altijd blusmiddelen op werklocaties)

•

korte reactietijd en reparatie/revisie ter plaatse;

•

regelmatige contacten en communicatie met brandweer (en wetgever);

•

altijd gericht op maximale veiligheid bij de klant(zowel voor zijn personeel als de bedrijfsomgeving).

Holthausen … meer dan brandbeveiliging
Het familiebedrijf Holthausen groeide door van gassenleverancier naar een diensten- en productaanbieder van allerlei
(praktische) toepassingen die met het gebruik van gassen te maken hebben. Vanzelfsprekend verkoopt het bedrijf een
breed assortiment gasbenodigdheden.
Holthausen voelt zich verantwoordelijk voor de veiligheid bij het omgaan met gassen. Vanuit die verantwoordelijkheid én
de expertise die de medewerkers dagelijks verwerven, begeleidt (adviseert) Holthausen ook andere organisaties bij hun
brandbeveiliging.
Met alle kennis en ervaring die hierdoor binnen het bedrijf aanwezig is, biedt Holthausen kwalitatieve opleidingen aan om
veiligheid en hulpverlening binnen organisaties te verbeteren. De simulatiestudio/bioscoop verhoogt de stressbeleving en
daarmee het leerresultaat.

Waarheidsgetrouwe situaties in het opleidingcentrum van Holthausen.

Benut net als vele duizenden andere klanten in Nederland de voordelen van een totaalpakket op het gebied van Gassen,
Brandbeveiliging, Gasbenodigdheden en Opleidingen. Eén aanspreekpunt, één factuur, maar veel keuze, veel expertise!
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De kwaliteit van Holthausen Brandbeveiliging:

