
I boligselskaper har styret et lovpålagt ansvar for at alle be-
boere er tilstrekkelig sikret ved brann. Dette innebærer bl.a 
kontroll og vedlikehold av slokkemateriell som må utføres 
av en kompetent person med godkjennelse fra Rådet for 
vedlikehold av brannslokkemateriell. 

Med en serviceavtale hos oss sørger vi for at styret ivaretar 
sitt ansvar innen brannvern for boligselskaper. Vi har god-
kjent verksted og autoriserte serviceteknikere som utfører 
effektiv og kostnadsbesparende kontroll og vedlikehold 
av deres brannslukkingsmateriell. Vi holder oversikt over 
brannvernsutstyret og passer på at all kontroll og ettersyn 
utføres til rett tid. 

KONTROLL OG 
VEDLIKEHOLD AV 
BRANNSLUKKERE

GODKJENT SERVICEPARTNER

Hvorfor velge oss?
Kontroll
Våre autoriserte serviceteknikere utfører faglig kontroll 
og inspeksjon av eiendommen, tilhørende installasjon-
er og alle typer brannslukkingsmateriell

I borettslag og sameier har styret ansvaret for å verne om liv, 
helse og materielle verdier. Ansvaret er lovpålagt gjennom 
forskrift om systematisk helse-, miljø- og sikkerhetsarbeid for 
virksomheter, som også gjelder for boligselskaper. Dette ans-
varet må ikke undervurderes. Manglende fokus på dette kan 
innebære at styret selv blir erstatningspliktig om uhellet er ute. 

Vi bistår styret med å systematisere brannvernsarbeidet slik 
at dere opprettholder deres forpliktelser og sikrer et godt og 
trygt bomiljø for beboerne. Det er mange fordeler med å velge 
oss som partner innen brannsikring for deres boligselskap. I 
tillegg til å bistå med helhetlig systematisering av det brann-
forebyggende arbeidet, har vi utviklet en egen avdeling med 
spesialkompetanse på service og vedlikehold av brannsluk-
kemateriell. Dette gjør at vi kan tilby våre kunder lovpålagt 
kontroll, service og vedlikehold av brannslukkingsapparater og 
brannslanger til en svært god pris.

Vi har både personell og verksted med godkjennelse gjennom 
Rådet for vedlikehold av brannslukkemateriell. Vi utfører alle 
typer service og vedlikehold av brannslukkingsapparater og 
brannslanger. Vi holder oversikt over alt deres brannsluk-
kingsmateriell og vil til enhver tid sørge for at de tilfredsstiller 
gjeldende krav og forskrifter.

Hva gjør vi?

Service
Vi følger opp deres slukkemateriell slik at det fungerer 
som det skal til enhver tid. Vi utfører service og ved-
likehold iht. NS 3910  (NS-EN 671-3 for brannslanger og 
tromler)

Påfylling
Vi utfører refylling av alle egnede håndslukkere og 
hjelper dere med å skaffe tilveie utstyr som gir kostnad-
seffektiv brannsikring gjennom regelmessig service og 
vedlikehold 
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