
Unica voor u: 

  Erkende topspecialist in 
brandbeveiliging

  Optimaal beveiligde woon-/
werkomgeving

  Voldoen aan wet- en 
regelgeving

  Advies, installatie en 
onderhoud

  Uitgebreide beheerdiensten

Kleine blusmiddelen 

Veiligheid is een groot goed. Als een brand niet snel 
geblust wordt, kunnen er dodelijke slachtoff ers 
vallen. Bedrijfsschades veroorzaakt door brand 
kosten bovendien veel geld. Gelukkig treff en steeds 
meer bedrijven maatregelen om zich te beschermen 
tegen brand. In Nederland wordt circa 85% van de 
beginnende branden geblust met kleine 
blusmiddelen.

Projectering blusapparaten
Het aantal blusapparaten en de plaatsing is 
afhankelijk van het brandrisico en de situatie. 
De projectering van brandblusapparaten is dan 
ook maatwerk. Blusapparaten moeten bovendien 
zichtbaar (met behulp van pictogrammen) en 
bereikbaar (loopafstand <20 meter) zijn. 

Unica Brandbeveiliging projecteert blusapparaten 
conform de NEN 4001 norm en onderhoudt deze 
onder REOB erkenning. Zo bent u zeker van een 
veilige woon-/werkomgeving en continuïteit.

Waarom Unica?
Unica Brandbeveiliging is een veelzijdig en solide 
brandbeveiligingsbedrijf met een integrale visie op 
brandveiligheid. Vanuit diverse locaties door heel 
Nederland werken we dagelijks aan hoogwaardige 
brandveiligheidsoplossingen. Oplossingen die 
perfect aansluiten op uw specifi eke wensen en 
voldoen aan de hoogste kwaliteits- en veiligheids-
eisen.

Vragen en advies
Op de achterzijde vindt u een 
overzicht van blusmiddelen die 
Unica kan leveren en bij u kan 
projecteren. Bel voor vragen en 
advies naar 033 - 247 80 80 of 

neem contact op met uw contactpersoon bij 
Unica. Wij helpen u graag verder.

Elke brand begint klein

samen maken we de toekomst
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Unica
Als allround technisch dienstverlener biedt Unica oplossingen op het gebied van comfort, zorg, veilig-
heid, communicatie en duurzaamheid. Unica ontwerpt en realiseert daartoe geïntegreerde systemen 
en onderhoudt, beheert en exploiteert deze op professionele wijze.

Contact
Neem voor vragen en advies 
contact op met:

Unica Brandbeveiliging
De Wel 15
Postbus 202
3870 CE  Hoevelaken

T 033 - 247 80 80
E info@unica.nl
I www.unica.nl/brandbeveiliging

REOB Onderhoudsbedrijf
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Kleine blusmiddelen 

Draagbare brandblussers
Toepassing: 

  Bij een beginnende brand van beperkte 
omvang.

Voordelen: 
  Blusmiddel is onmiddellijk beschikbaar; 

eenvoudige bediening.
Kenmerken:

  Makkelijk te bedienen door één persoon.
  Leverbaar in verschillende formaten.
  Leverbaar met diverse blusstoff en: 

CO2, schuim of poeder.
 Beperkte hoeveelheid 
blusstof.

Op basis van een RI&E 
selecteert Unica de meest 
geschikte blustoestellen 
voor uw situatie. Bel ons 
vandaag nog.

Brandslanghaspels
Toepassing: 

 Bij een beginnende brand van beperkte 
omvang.

Voordelen: 
 Onbeperkte watertoevoer; eenvoudige 
bediening; grote worplengte.

Kenmerken:
• Draaibare trommel met een vormvaste, in alle 
richtingen uitrolbare slang.
• Straalpijp met een sproei- of gebonden straal.
• Aangesloten op een waterleiding 
(drinkwaternet of sprinklerinstallatie).
• Obstakels, zoals een bureau, kunnen de 
inzetsnelheid beperken. 
Ook de inzetdiepte 
is beperkt.

Haspels aansluiten op 
uw sprinkerinstallatie? 
Dat kan. Vraag Unica 
naar de mogelijkheden.

Verrijdbare blustoestellen
Toepassing: 

  Bij vloeistof- en gasbranden, waarbij de brand 
zich zeer snel uitbreidt.

  Bij brandrisico’s met grote hoeveelheden 
vaste stoff en, zoals pallets, autobanden en 
verpakkingsmaterialen.

Voordelen: 
  Grotere inhoud waardoor langer 

ononderbroken geblust kan 
worden; eenvoudige 
bediening.

Kenmerken:
Makkelijk te bedienen door 
één persoon.
Leverbaar met diverse 
blusstoff en: CO2, schuim of 
poeder.

Droge blusleidingen
Toepassing: 

 In grote, diepe of hoge gebouwen als 
blusvoorziening voor de brandweer.

Voordelen: 
 Bespaart kostbare tijd die anders verloren gaat 
door het uitrollen en plaatsen van de slangen.

Kenmerken:
• De leidingen bestaan uit stalen buizen met 
voedings- en brandslangaansluitingen. 
Zo kan de brandweer de benodigde 
hoeveelheid water in korte tijd op de 
gewenste plaats krijgen.

Het is wettelijk verplicht om de 
droge blusleidingen jaarlijks te 
laten onderhouden en elke vijf 
jaar te laten testen op druk en 
waterdichtheid. Unica is 
hiervoor uw specialist.
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