Welkom op de tijdelijke website van AXIMA Brandbeveiliging. Terwijl op de achtergrond de nieuwe website wordt ontwikkeld, vindt u hier
intussen alle essentiele informatie met betrekking tot de diensten en producten van AXIMA.
Neem contact met ons op en laat ons ook uw veiligheidspartner worden. We take safety serious!
BRANDBLUSSERS

BRANDHASPELS
Als bouwkundige voorziening een verplichting
voor menig gebouw en een goed uitgangspunt
met betrekking tot bluscapaciteit in een gebouw
of ruimte. AXIMA levert, keurt, onderhoud en
installeert diverse soorten brandhaspels met of
zonder behuizing. Laat Uvan informeren over de
diverse activiteiten van AXIMA rondom
brandhaspels

Niet weg te denken uit een professionele
omgeving of daar waar het simpelweg brandveilig
moet zijn. Altijd de juiste brandblusser op
voorraad voor uw specifieke situatie. AXIMA
gebruikt enkel blussers van de hoogste Duitse
kwaliteit. Wellicht daarom niet goedkoopste
brandblusser in de markt maar wel de meest
betrouwbare. En dat is wat telt voor AXIMA.

VERBANDTROMMELS

NOODVERLICHTING

KEUREN LADDERS & GEREEDSCHAPPEN

Omdat er enorme verscheidenheid bestaat in de
benodigde vulling van een verbandtrommel door de
specifieke situatie op een bepaalde locatie, heeft
Axima een groot assortiment verbandtrommels
lopend van een eenvoudige verbandtrommel B tot aan
complete EHBO uitruk-tas. Laat U adviseren door
AXIMA omtent de juiste keuze voor uw situatie.

Onmisbare voorziening tijdens een ontruiming bij een
calamiteit of incident. Prioriteit is dat de noodverlichting
brandt en dat de accu voldoende sterk is. De gewenste
betrouwbaarheid wordt mede bereikt door vakkundig
onderhoud waarbij opgeleide monteurs de noodverlichting niet alleen technisch keuren en onderhouden maar
ook conform de projectering norm bekijken of de huidige
situatie nog steeds voldoet aan alle regels.

Als veiligheidspartner kan AXIMA u ontzorgen bij het
keuren van zowel ladders trappen en rolsteigers
alsook het keuren van elektrisch handgereedschap
conform NEN 3140. Onze monteurs zijn opgeleid en
vakkundig om Uw gereedschap te keuren en, indien
nodig en mogelijk, te repareren. Verder beschikken
zij over de modernste keuringsmiddelen om hiermee
een betrouwbaa resultaat te kunnen garanderen.
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