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ELVA Security is een erkende

beveiligingsonderneming met

innovatie als uitgangspunt.

Die zich in 2011 hoofdzakelijk

wil toespitsen op brandpreven-

tie en bestrijding.

Dagelijks worden er nog veel

te veel mensen verrast door

een klein ongeval of situaties,

die grote gevolgen hebben,

met spijtig genoeg te veel

slachtoffers.

Drie op de vier Belgen denken

nooit of sporadisch aan brand en slechts 2% is bezig met brandpreventie. Dit is één van de meest markante resultaten

uit een bevraging inzake brandpreventie uitgevoerd in opdracht van de FOD Binnenslandse Zaken en ANPI. De resulta-

ten tonen alleszins aan dat het bewustzijnsniveau inzake brand en brandpreventie zeer laag is.

ELVA Security is tevens gespecialiseerd in installatie en onderhoud van blussers, haspels, EHBO koffers, inbraakdetec-

tie, camerasystemen. Eigenlijk alles wat rond beveiliging hangt en dit al meer dan 25 jaar.

ELVA Security gaat voor evolutie en verbetering in onze diensten, daarom bieden wij nu ook alles aan

voor wat betreft brandbeveiliging:

BENT U VOLDOENDE BEVEILIGD TEGEN BRAND

Poederblussers 6 & 9 kg

Schuimblussers 6 & 9 liter

CO² blussers 2 & 5 kg

Poeder automaten 12 kg

Haspels zijn een verplichting per con-

structieniveau van 500 m² en is een ideaal

blusmiddel voor kleine branden onder

controle te houden tot de brandweer arri-

veert.

EHBO koffers hebben

een bepaalde inhoud en

zijn specifiek samenge-

steld voor een bepaald

aantal werknemers zowel

voor industriële en niet-

industriële werkplekken

Tijdelijke Promotie

CO² blusser

5 kg

BENOR

gekeurd

Schuimblusser

6 liter

BENOR

gekeurd

Wij leveren, plaatsen en onderhouden alle bestrijdingsmiddelen

Steeds tot uw dienst,

Het ELVA Security team.

Wenst u ons te contacteren voor een vrijblijvend bezoek, offerte alsook voor een risicoanalyse, begeleiding

van evacuatieoefeningen, blusinstructies of het opmeten van uw pand.

Één adres en één telefoonnummer

één
telefoonnummer03 886 66 56

info@elva-security.be

PS. U vond dit bericht leuk en

interessant? Kijk dan uit naar

onze volgende nieuwsbrief: die

belooft al even interessant te

worden !

Wenst U niet langer een nieuwsbrief te ontvangen, dan respecteren wij uw mening en kan u zich uitschrijven

Poederblusser

6 kg

BENOR

gekeurd

Vermelde prijzen Exclusief BTW

Autonome BOSEC

gekeurde Optisch rook-

detector met 10 jarige

batterij


