Brandpreventie:
de aanpak op maat
voor iedere situatie

B

Dick Zwart,
Brandpreventie-expert van
De Leidinggroothandel

'Brandpreventie is altijd
maatwerk, want er zijn
geen twee gebouwen gelijk.
Daarom kom ik altijd ter
plekke de situatie bekijken
voor ik een advies opstel.
Zo help ik uitslaande brand,
materiële schade en -het aller
belangrijkste- persoonlijke
ongelukken te voorkomen'.

Brandpreventie
Het heeft geen zin om eromheen te draaien:

Dick Zwart weet precies wat u nodig heeft.

Dick Zwart ziet vaak verkeerde blusmiddelen in en

En levert alle blusmaterialen pijlsnel. Altijd van

op bedrijfsgebouwen en -terreinen. Dat brengt

de beste merken en de hoogste kwaliteit.

levensgrote risico's met zich mee.

Bent u klaar als de juiste blusmaterialen op de

Er is een scala aan verschillende blusmiddelen op

juiste plaats aangebracht zijn? Bijna. Want het

de markt. Wat de juiste keuze is, hangt af van een

systeem werkt pas als iedereen weet waar de

aantal factoren. Loert het brandgevaar binnen of

blusmaterialen zich bevinden en hoe ze werken.

buiten? Welke materialen kunnen vlam vatten?

Een opvallende markering en een

Hoe is gevolgschade van de bluswerkzaamheden

informatiebijeenkomst voor uw medewerkers

aan apparatuur en voorraad te vermijden?

garanderen optimale veiligheid.

Brandblussers

Haspels

Poeder-, sproeischuim- en vetbrandblussers en meer ...

Diverse uitvoeringen, ophangsystemen en meer ...

Diversen

Blusonderdelen

Blusdekens, verbandtrommels, vluchtladders, rimboxen,
ophangbeugels, stortzkoppelingen, brandmelders, en meer ...

Aluminium standpijpen, brandslangen,
straalpijpen, bedieningssleutels en meer ...

NedTrain NedTrain is gespecialiseerd in het onderhoud van
treinstellen. Het bedrijf verzorgt reparatie, reiniging en revisie
op dertig plaatsen in Nederland. De Leidinggroothandel voerde
een onderzoek uit naar effectiviteit van de brandpreventie en
stelde een advies op ter verbetering. Nu is er op alle locaties
voldoende blusmateriaal met de juiste eigenschappen
aanwezig. Ook de zichtbaarheid ervan is sterk verbeterd.

Haspelkasten

Droge blusleidingen

Haspelkasten, niskasten, combikasten, daglijsten en meer ...

Stalen leidingen, stalen fittingen, messing en aluminium
storzkoppelingen, brandkranen, beluchters, gevelkasten en meer ...

Picto's

Terreinblusleidingen

Diverse pictogrammen
als sticker, panoramisch borden, haakse borden en meer ...

HDPE PE 100 terreinleidingen en fittingen, ondergrondse afsluiters,
boven- en ondergrondse hydranten, blusmonitoren en meer ...

www.deleidinggroothandel.nl

Bestel ook online
voeg toe

zoeken

Nieuwe blusmiddelen

Twijfelt u tijdens het winkelen?

snel in huis?

Kies voor veiligheid, bel Dick Zwart voor

Bestel ze met een muisklik in onze webwinkel.

advies (0598) 390 877.

Weet u al wat u nodig heeft, dan kunt u de
artikelen direct in uw winkelmandje leggen.

www.deleidinggroothandel.nl

Kennis & ervaring
De Leidinggroothandel heeft op ieder

producent van brandweervoertuigen.

vakgebied topexperts in huis. Dick Zwart,

Daarna contracteerde Ajax Brandbeveiliging

bijvoorbeeld, kunnen we met een gerust hart

deze vuurvreter.

'een brandmeester' noemen. Dick heeft een c.v.

In 2005 kwam Dick Zwart bij ons werken.

om ú tegen te zeggen. Zo werkte hij jaren bij

In zijn -schaarse- vrije tijd is Dick vrijwillig

Ziegler Brandweertechniek, een gerenommeerd

brandweerman bij het korps van Winschoten.

Voor iedere situatie een brandveilig advies

30 jaar kennis
en ervaring

werken met
sterke merken

levering op het
juiste moment

Kan Dick Zwart u helpen?
Bel De Leidinggroothandel: Hoogezand (0598) 390 877 of Haaksbergen (053) 572 22 68.
Of kijk voor meer informatie op www.deleidinggroothandel.nl

van Nederland

Wij gaan verder

De Leidinggroothandel

De Leidinggroothandel hecht veel waarde

info@deleidinggroothandel.nl

aan de kwaliteit van producten. Wij werken

www.deleidinggroothandel.nl

met sterke merken. Maar dat vinden we
niet genoeg. Ons team van specialisten staat

Vestiging Hoogezand

elke dag voor u klaar voor een persoonlijk

Zwedenweg 3

en deskundig advies. Daarnaast leveren we

9601 ME Hoogezand

prefab-werk en verzorgen we cursussen.
Met onze eigen transportmiddelen leveren
wij op het moment dat u het beste uitkomt.
Zo merkt u, wij zijn geen gewone
groothandel. Wij gaan verder.

Keurmerken
De bouw- en installatiebranche staat
onder voortdurend toezicht. Allerlei

Telefoon (0598) 390 877
Fax (0598) 398 011
Vestiging Haaksbergen
Tolstraat 5
7482 DC Haaksbergen
Telefoon (053) 572 22 68
Fax (053) 572 33 19

wetten en regels zijn opgesteld om de
kwaliteit, de betrouwbaarheid en de
veiligheid te waarborgen. Onafhankelijke
instituten voeren continu metingen en
inspecties uit. Doen wij het goed, dan
krijgen we een certificaat of keurmerk.

www.deleidinggroothandel.nl

Onderdeel van de Van Ginkel-groep

En daar zijn we trots op.

