BRANDCOMPARTIMENTERING

IS UW GEBOUW
WEL VOLLEDIG
BRANDVEILIG?

HOE ZIT HET MET
DE BRANDVEILIGHEID
VAN UW GEBOUW?
Een goede brandcompartimentering is essentieel
voor een veilig gebouw. Het vermijdt bij brand
dat het vuur zich verspeidt.

>> IEDERE OPENING TELT
Wat we daarmee bedoelen? Dat uw brandcompartimentering
maar zo sterk is als de zwakste schakel. Eén doorbreking
maakt het verschil tussen een controleerbare brand
en een allesvernietigende vlammenzee.
Een aannemer die een onvoorziene opening maakt tussen
twee verdiepingen. Een installateur die een geïmproviseerde
muurdoorvoer maakt om elektriciteit door te trekken.
De mannen van de IT-afdeling die bij het traject van
hun datakabels geen rekening houden met het gegeven
brandveiligheid. Een klusjesman die wat te enthousiast
tekeergaat met zijn boormachine…

VAN AUDIT
TOT UITVOERING
Wij zorgen ervoor dat uw brandcompartimentering
niet alleen bestaat in theorie. Maar ook de praktijk
100% goed zit.
We beginnen altijd met een audit. We kammen uw gebouw tot in
het laatste hoekje uit op zoek naar zwakke plekken. Die brengen we
één per één in kaart. Met een helder beeld op de situatie stellen we
samen met u een duidelijk actieplan op.

>> HOE WERKEN WIJ

Wij beschikken over
een VCA certificaat.

Wij volgen steeds
de Europese normen
EN 13501-2.

Wij gebruiken
de kwaliteitsvolle producten
van het Promat-gamma.

Wij werken met
overzichtelijke
planningssoftware.

Bij ons kan u erop vertrouwen dat
wij onze projecten met de grootste
zorg behandelen.

>> DE VOORDELEN VOOR U

01

02

03

Eén totaalpartner
van analyse
tot onderhoud.

Op elk moment
een overzicht over wat
er staat te gebeuren.

De zekerheid dat
alles in orde is.

IN 5 STAPPEN NAAR EEN
BRANDVEILIG GEBOUW
1

Contacteer ons voor een audit van
uw gebouw via projects@elastoflex.be.

2

Op basis van die analyse stellen wij
een plan van aanpak voor.

3

Samen met u overlopen we
de prioriteiten en actiepunten.

4

We werken de doorbrekingen in
uw brandcompartimentering
één voor één weg.

5

Met regelmatige controles blijft
uw gebouw brandveilig.

ELASTOFLEX PROJECTS
Wij van Elastoflex Projects zijn gespecialiseerd in
brandcompartimentering, luchtdichtheid
en elastische voegwerken.
Wij maken deel uit van de Elastoflex Groep,
met onder meer ook Tools & Fixings. Dat is
onze groot- en kleinhandel in gereedschappen,
brandwerende producten en afdichtingsmaterialen.

Kuringersteenweg 527, 3511 Hasselt
011/350 785 projects@elastoflex.be www.elastoflexprojects.be

