BRANDBEVEILIGING

+ Uw veiligheid gewaarborgd en
risico’s verminderd.
+ Onze garantie op een adequate
detectie bij brand.
+ De zekerheid van een betrouwbare
brandmeldinstallatie.

TOTAALOPLOSSINGEN
VOOR BRANDVEILIGHEID
Maar liefst de helft van de bedrijven die geraakt worden door brand gaat
failliet. Alles wat u zorgvuldig hebt opgebouwd, kan in één keer weg zijn.
Van Lente Systeemintegratie gaat graag met u in gesprek om deze zorgen weg te
nemen. Door samen met u de best passende oplossing te ontdekken, komen wij
tot de juiste aanpak. Wij zorgen voor goede branddetectie en medewerkers die
zijn voorbereid op de situatie en accuraat kunnen handelen als de situatie daarom
vraagt. Ongevallen en schade door brand kunnen zo voorkomen worden.

VAN LENTE SYSTEEMINTEGRATIE BIEDT U:
+ Betrouwbaarheid van een gecertificeerde brandmeldinstallatie die aansluit
op uw gebruiksfunctie.
+ Het opstellen van een Programma van Eisen.
+ Periodieke controle en onderhoud.
+ Opleiding beheerderstaken.

vanlente.nl

ANTWOORDEN OP AL UW VRAGEN

UW MOGELIJKHEDEN

Over brandmelding bestaat veel onduidelijkheid bij bedrijven.
Veel gestelde vragen zijn:

Onze vakbekwame specialisten
adviseren u graag over:

+ Moet ik een brandmeldinstallatie hebben?
+ Welke oplossing kan het beste geïnstalleerd worden?

+ Opstellen van een bestek voor
meerdere aanbieders

+ Voldoet mijn huidige brandmeldinstallatie aan de laatste
wet- en regelgeving?

+ Opstellen van een Programma
van Eisen
+ Opstellen van projectietekeningen

Vaak is er geen eenduidig antwoord, elk advies wordt op maat
gemaakt. Uw keuze voor een betrouwbare partner is hierin
cruciaal.

+ Mogelijkheden tot onderhoud
+ Uitbesteden van beheerderstaken
+ Certificering van installaties

DE ZEKERHEID VAN ERVARING
Van Lente heeft tientallen jaren ervaring met het installeren
en onderhouden van brandmeldinstallaties (BMI). Wij zijn een
erkend branddetectiebedrijf. Wij werken met het CCVCertificatieschema Installeren, onderhouden en leveren.

+ Servicemogelijkheden 24/7
+ Opleiding van uw personeel

DEZE KLANTEN GINGEN U VOOR

Heeft u interesse in een
passend advies?
Maak dan vrijblijvend een afspraak met
een van onze adviseurs.

Van Lente Systeemintegratie B.V.
vestigingen
Herfordstraat 5, 7418EX Deventer

tel 0570 - 63 12 18

Reeuwijkse Poort 210, 2811MZ Reeuwijk

tel 0182 - 30 08 74
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info@vanlente.nl

vanlente.nl

