Blusmiddelen
Brandblussers
CO2 blussers

Schuimblusser

Brandblussers van aluminium met
koolzuursneeuw.

Brandblussers van staal met
permanente druk.

Geschikt voor brandklasse B, C.

Geschikt voor brandklasse A, B.

Blusmiddel met weinig neveneffecten.

Wordt geleverd inclusief
manometer en wandbeugel.

Wordt geleverd inclusief wandbeugel.

Artikel nummer:

201022005 (2 kg)

Artikel nummer:

201022016 (2 liter)
201022017 (2 liter, vorstvrij)

201022006 (5 kg)

201022018 (6 liter, vorstvrij)
201022019 (9 liter, vorstvrij)
Poederblussers NCP-REOB

Poederblussers BENOR

Brandblussers met permanente druk voor
de Nederlandse markt.

Brandblussers met permanente druk
voor de Belgische markt.

NCP-REOB/EN3 gekeurd.

BENOR-APRAGAZ/EN3 gekeurd.

Geschikt voor brandklasse A, B, C.

Geschikt voor brandklasse A, B, C.

Wordt geleverd inclusief manometer
en wandbeugel.

Wordt geleverd inclusief manometer en
wandbeugel.

Artikel nummer:

Artikel nummer:

201022009 (1 kg)

201022025 (2 kg)

201022010 (2 kg)

201022026 (3 kg)

201022012 (3 kg)

201022027 (6 kg)

201022013 (6 kg)

201022028 (9 kg)

201022014 (9 kg)

201022029 (12 kg)

201022015 (12 kg)
Brandklassen
A: geschikt voor het blussen van vaste
stoffen, zoals hout, papier, textiel enz.
B: geschikt voor het blussen van
vloeistoffen en vloeibaar wordende stoffen,
zoals olie, benzine, vetten enz.
C: geschikt voor het blussen van gassen,
zoals butaan, propaan en methaan. Bij het
blussen van gassen dient u bij voorkeur de
gastoevoer af te sluiten.

Vetblussers
Vetblussers, geschikt voor brandklasse A
(Gloria geschikt voor klasse A, B, F).

Artikel nummer:

201022022 (2 liter, vorst vrij)
201022023 (3 liter, Gloria)
201022024 (6 liter)
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Blusmiddelen
Brandblusserkasten
Fiteasy

Releasy

Brandblusser kasten van
polypropyleen copolymeer,
met deur aan de voorzijde en
2 ergonomische sluitingen.
Sluitingen beschermen
tegen onbedoeld openen.

Brandblusserkoffer van
MDPE, met deksel.
Bovenlader.

De kast is voorzien van een
snapband die vibraties stopt
en de brandblusser stuwt.
De snapband is voorzien van een quick-release knop
voor het snel uitnemen van de brandblusser in
noodsituaties.

Verkrijgbaar in twee uitvoeringen:


6/9 kg:

69 x 26 x 31 cm, 4,6 kg



9/12 kg:

77 x 26 x 31 cm, 4,9 kg

De kast is voorzien van
een snapband die vibraties
stopt en de brandblusser
stuwt.
Met een veiligheidsklem
dat beschermt tegen
onbedoeld openen.
Met een quick-release knop voor snelle toegang tot
de brandblusser in noodsituaties, dat rood
gemarkeerd is.
Voor accessoires zie pagina 32.

Verkrijgbaar in rood/zwart of zwart/zwart:


Artikel nummer:

6/9/12 kg:

76,5 x 31 x 29 cm, 5,2 kg

202022007 (6/9 kg)
202022008 (9/12 kg)

Artikel nummer:

202022017 (rood/zwart)
202022018 (zwart/zwart)

Jonesco JBTE 68

Jonesco JBWE 70/JBXE 83

Brandblusserkast voor 6 kg
brandblussers.

Brandblusserkast met deur aan de
voorkant.

Met neopreen afdichting en
afneembaar deksel.

Met rubberen afdichting en UVblokkerende polycarbonaat ramen.

Bovenlader.

Kan op een vrachtwagen of een
muur gemonteerd worden en heeft
links of rechts scharnierende
montage.

Kan op een vrachtwagen of een
muur gemonteerd worden.

Afmetingen: 68 x 26 x 26 cm

Artikel nummer:

202022012

Verkrijgbaar in twee uitvoeringen:


JBWE 70 (6 kg):

70 x 30 x 26 cm



JBXE 83 (9/12 kg):

83 x 31 x 27 cm

Artikel nummer:

202022014 (JBWE 70)
202022016 (JBXE 83)

30

Blusmiddelen
Brandblusserkasten
Slykon
Brandblusser kast van glasvezel versterkt polypropyleen, geschikt voor 6/9 kg
brandblussers.
De kast is voorzien van een snapband die vibraties stopt en de brandblusser
stuwt.
De snapband is voorzien van een quick-release knop voor het snel uitnemen van
de brandblusser in noodsituaties.
Met een exclusieve nieuwe concept van dubbele ontgrendeling sluitsysteem.
35 x 35 cm ruimte is voldoende voor de installatie van de Slykon.
Het is aanbevolen dat de Slykon met zijn exclusieve montage kit geïnstalleerd wordt.

Artikel nummer:

202022019 (Slykon horizontaal)
202022020 (Slykon schuin)
202022027 (Horizontale montage kit)
202022028 (Schuine montage kit)

Jonesco JBDA 85

Jonesco JBDE 72/JBDA 72

Uitrustingskast met deur aan de
voorkant.

Brandblusser en materiaalkast.

De opbergkast is bestand tegen de
meeste chemicaliën en UV-straling
en wordt standaard geleverd in
groen / zwarte uitvoering.
De kast is vervaardigd van een
milieuvriendelijk PE- materiaal, welke
100% recyclebaar is.
Geschikt voor SCBA’s, calamiteiten sets en overige
veiligheidssets.

Gemaakt van recyclebaar
polyethyleen, met polycarbonaat
ruiten en afdichting d.m.v.
neopreenrubber. De kast is bestand
tegen de meeste chemicaliën
alsmede tegen UV-straling.
Links of rechts scharnierend.
Leverbaar met kunststof sluiting of
sleutel achter inslagruitje.

Afmetingen: 72 x 54 x 27 cm
Afmetingen: 85 x 54 x 37,5 cm
Artikel nummer:
Artikel nummer:

202022010

202022011 (JBDE 72 - rood)
202022009 (JBDA 72 - groen)
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Blusmiddelen
Brandblusserkasten
Jonesco JBXA 83
Voorlader veiligheidskast in de kleur groen, voor binnen of buiten opslag van brandblussers,
brandweerslangen, ademhalingsapparatuur of chemicaliën.
Met rubberen afdichting, polycarbonaat ramen en 2x aantreksluitingen met borgpen.
Links of rechts scharnierende montage.

Afmetingen: 83 x 33 x 33 cm

Artikel nummer:

202022015

Jonesco JBWB 70
Voorlader brandblusserkast voor 6 kg brandblussers.
Gemaakt van recyclebaar polyethyleen en bestand tegen chemische producten.
Met polycarbonaat ruiten en afdichting d.m.v. neopreen rubber.
De kast kan op zowel truck als trailer bevestigd worden.
Links of rechts scharnierende montage.

Afmetingen: 70 x 30 x 25,3 cm

Artikel nummer:

202022013

Releasy accessoires
Diverse accessoires voor de Releasy brandblusserkast.

Artikel nummer:

202022024 (Deur Releasy rood)
202022025 (Deur Releasy zwart)
202022021 (Vergrendeling clip)
202022026 (Montagebeugel)
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Blusmiddelen
Overige
Blusdekens

Brandblusser hoes

Blusdekens zijn geschikt
om beginnende kleine
branden te blussen en ze
zijn het eenvoudigste
blusmiddel voor gebruik
thuis en in bedrijf.

Waterdichte fluorescerende hoes
t.b.v. 6, 9 en 12 kg brandblussers.
De hoes is voorzien van een
opening aan de achterzijde, zodat
het ook gebruikt kan worden voor
brandblussers die aan de muur
hangen.

Gefabriceerd van soepel, onbrandbaar glasvezeldoek
en opgeborgen in kunststof houder.

Artikel nummer:
Verkrijgbaar in verschillende formaten.

202022005 (6 kg)
202022006 (9/12 kg)

Conform EN-1869:1997.
Grabby
Artikel nummer:

201022001 (1 x 1 m)
201022002 (1,2 x 1,2 m)
201022003 (1,2 x 1,8 m)
201022004 (1,8 x 1,8)

Transportbeugels
Transportbeugel geschikt voor
scheepvaart en auto’s. Voorzien van een
spanband en voetring, waarin de blusser
wordt geplaatst. Hierdoor kan de blusser
ook horizontaal worden geplaatst.
Leverbaar in 2 versies, voor 6 kg en voor
9/12 kg blussers.

Verstelbare stalen brandblusser houder.
Geschikt voor brandblussers met een
diameter van 160-220 mm.
De houder is voorzien van een snapband
die vibraties stopt en de brandblusser
stuwt.
De snapband is voorzien van een quick-release knop
voor het snel uitnemen van de brandblusser in
noodsituaties.
Gewicht: 3,40 kg

Artikel nummer:

202022002

Brandslang haspel
Artikel nummer:

202022032 (6 kg)

3/4” slang op haspel.

202022033 (9/12 kg)
Voorzien van straalpijp en
afsluiter.

Keuring
Alle blusmiddelen voldoen aan EN 3
norm en worden conform
NCP—REOB gekeurd geleverd.

Onderhoud, keuring en controle kunnen wij voor u
verzorgen.

Verkrijgbaar met slang
van 20 of 30 meter.

Artikel nummer:

201022020 (20 meter)
201022021 (30 meter)

Artikel nummer:

2288016
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