Onze visie op brandveiligheid:
Minder slachtoffers, minder schade en grotere bedrijfscontinuïteit door:
➢ Risico gestuurd beleid;
➢ Organisatie- en doelgroepgericht;
➢ Samenhangend, efficiënt en duurzaam ingericht.
Maatwerk dus!

Samen naar een beter inzicht
in de effecten van een brand
in termen van slachtoffers,
schade en bedrijfscontinuïteit.

Brandveiligheid is geen eenheidsworst die
vanuit wet- en regelgeving als een deken over
uw organisatie past.
Dit vraagt om inzicht in - en sturing op - een
samenhangend en risico gestuurd beleid.
Perfect passend bij uw organisatie.

ProFaction Safety ondersteunt bij
het richten en inrichten van een
samenhangend, risico gestuurd
brandveiligheidsbeleid.

Naar een hogere graad van
veiligheid, tegen lagere kosten
en op milieuvriendelijker wijze.

Dit kan door een zeer snelle blussing met
professionele sprayblussers en het Safe & Easy
concept.
De onderhoudsvrije garantieperiode levert u
veel kostenvoordeel op. Daarnaast zijn deze
blussers meer dan 60% duurzamer dan de
conventionele types.

Met innovatieve producten ondersteunen
wij bij het optimaliseren van de
brandveiligheid, kosten en duurzaamheid.

Controle en onderhoud zijn
essentieel in veiligheid. Maar
is uw compliance geborgd en
gebeurt dit efficiënt?

Niet zelden is er geen of onvoldoende inzicht
in - en sturing op - de status en de kosten van
controle
en
onderhoud
van
de
brandveiligheidsvoorzieningen.
Vanuit veiligheidsperspectief, compliance en
kostenbeheersing is dit wel essentieel. Het
vraagt veel meer aandacht dan simpel een
contract afsluiten.

ProFaction Safety ondersteunt u bij het op
passende en efficiënte wijze inrichten van
de controle en het onderhoud.
Wij kunnen u hierin ook geheel ontzorgen;
inzichtelijk, compliant en efficiënt.

Alle inspanningen ten spijt,
komen branden helaas toch
voor. Is uw organisatie er klaar
voor?

Vakbekwaam op alle niveaus; operationeel,
tactisch en strategisch.
Het gaat dan niet alleen om ontruimen en
blussen door de (BHV)-organisatie. Maar ook
om daadkrachtig crisismanagement en
reputatiemanagement, als de effecten hier
om vragen. Crisiscommunicatie is hierbij
essentieel.

ProFaction Safety ondersteunt uw
organisatie bij het ontwikkelen van
vakbekwaamheids-beleid en de
invulling daarvan.

Benieuwd hoe ProFaction Safety ook u kan helpen?
ProFaction Safety ondersteunt ook uw organisatie bij het ontwikkelen,
inrichten en uitvoeren van een risico gestuurd en samenhangend
brandveiligheidsbeleid.
Als netwerkorganisatie zorgt ProFaction Safety voor de juiste expertise
en kwaliteit die past bij uw organisatie en vraagstuk. In een vrijblijvende
kennismaking verkennen wij graag samen met u de wensen en
behoeften.

+31 (0) 85 060 66 15
info@profactionsafety.nl
www.profactionsafety.nl

