De eerste paar seconden zijn cruciaal.

SCHUIM BRANDBLUS SPRAY

PRYMOS SCHUIM BRANDBLUS SPRAY

Één vonk is genoeg. Jaarlijks breekt er bij ongeveer

Enthousiaste reviews van radio en TV zijn

200.000 particuliere huishoudens brand uit. Met

te zien op Internet.

alle gevolgen van dien! Dit komt doordat minder dan 3%

Zeer effectief door de unieke

van hen beschikt over een werkende brandblusser, ook

Micro-Fog-Technology (MFT®).

weet bijna niemand hoe deze gebruikt moet worden.

Officieel goedgekeurd in Nederland als blusmiddel.

Het is essentieel dat een brand al in de ontwikkelings-

Aanbevolen door verzekeringsmaatschappijen.

fase wordt gedoofd. Met de brandblussers van Prymos

goedgekeurd door het Binnenvaart politiereglement.

is de brand binnen enkele seconden onder controle.
Importeur:

PRYMOS SCHUIM BRANDBLUS SPRAY

Prymos Nederland B.V.

Verstikt het vuur in slechts enkele seconden door

Binnenwei 87

een simpele druk op de knop.

8409 JK Hemrik

Simpel, compact, handzaam.

info@prymos.nl

Veroorzaakt geen of minimale omgevingsschade.

www.prymos.nl

Niet schadelijk voor mens en dier.
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Zacht voor materialen.
Onderhoudsvrij, milieuvriendelijk, recyclebaar.
99% biologisch afbreekbaar.
Is eenvoudig te reinigen.
Vorstvrij tot -15º C.

diverse instellingen goedgekeurd o.a.:
Nederlandse KIWA
NCP keurmerk
MPA Dresden* volgens de norm
BS6165: 2002 getest
GS certificaat*

* Vanaf het officieel gecertificeerd Prüfstelle (www.mpa-dresden.de)

Uw leverancier:
www.prymos.nl

De PRYMOS spray brandblusser is door

GS en NCP certificaat

SNEL, SIMPEL & VEILIG

Prymos schuim brandblus sprays
Snel, simpel & veilig

Overige artikelen

Prymos schuim brandblus sprays

Blusdeken

Eenvoudig de dop verwijderen en de spray is direct
klaar voor gebruik. Door het compacte design en de
intuïtieve werking is het in panieksituaties door
iedereen te gebruiken.
Om te voorkomen dat een kleine vlam zich ontwikkelt
tot een grote brand is de belangrijkste voorwaarde dat
met een effectieve brandblusser bij de hand heeft.

Verlies geen kostbare tijd bij brand!

Ook voor bedrijven toepasbaar
conform de Nederlandse wetgeving.

Ook de blusdeken is een nieuw en innovatief product. Net zoals onze
Prymos blusser door iedereen eenvoudig te gebruiken. Als u de deken
“pakt”, dan heeft u hem zonder na te
hoeven denken direct goed vast waarbij de deken ook uzelf beschermt en
de vlam in de pan snel gedoofd is.

Vluchtmasker
Het vluchtmasker is een nieuw en
innovatief product. Het biedt minimaal
30 minuten protectie tegen rook en
giftige gassen waardoor het mogelijk
is om naast uzelf ook uw dierbaren te
redden in geval van rookontwikkeling
bij brand. Effectief, simpel, kosten en
levens besparend!

Prymos bespaart op de jaarlijkse keuringskosten.

Telefunken AED

Met een Prymosblusser voelt u zich veilig.
Prymos: de beste brandblusser voor de meest
voorkomende branden.

Geoptimaliseerd voor:
papier / karton
meubelen / gordijnen

Een nieuwe en voordelige AED. Deze
automatische externe defibrillator is
met zijn lage prijs voor zowel aanschaf
als onderhoud echt een voordelig
maar toch betrouwbaar alternatief
voor hulpverleners met een beperkt
budget. Robuust en bedrijfszeker.
Uitstekende (spat)water en stofbestendigheid (IP55). 6 jaar garantie.

elektrische apparaten tot 1000 Volt

Prymos muurhouder
Voor een stevige muurbevestiging.

Prymos voertuighouder
Voor bevestiging in uw voertuig.
Als enige houder getest en goedgekeurd
op frontale aanrijdingen met een snelheid van 90 km/u (30g).

kunststof
stoffen / textiel

Prymos beenhouder

vloeibare brandstoffen

5A

personen

21B

Voor bevestiging aan uw dijbeen.
Speciaal ontwikkeld voor krijgsmacht,

Voor meer informatie kijk op

brandwachten, politie- en beveiligings-

www.prymos.nl
Koop uitsluitend bij onze officiële resellers herkenbaar aan deze sticker

prymos nl

Prymos voor elkaar

diensten.

Let op: Alle blussers zijn geschikt voor het blussen van
elektrische apparaten onder een spanning tot 1000V
onder behoud van een minimale afstand van 1m.

