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comfort van morgen

Erkend Branddetectiebedrijf
Erkend BMI Onderhoudsbedrijf
Optimale veiligheid gegarandeerd
 Meer kennis, meer kwaliteit
 Kostenbesparend maatwerk
 Minimum aantal valse meldingen
 Persoonlijke service
 24/7 storingsdienst

Branddetectie en Onderhoud

Wij laten u graag kennismaken met onze meerwaarden, waaronder:

schoutentechniek.nl

Ook dán is een vrijblijvende afspraak met Schouten Techniek nuttig.
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Heeft u al een brandmeldinstallatie of onderhoudspartner?

Permanent verzekerd

Maatwerk in veiligheid

Overal anders
De perfecte brandmeldinstallatie is overal anders. In een zorgcomplex mogen bijvoorbeeld niet zomaar alle deuren worden
ontgrendeld. En een bakkerij met hete ovens vraagt andere
sensoren, maatregelen en vluchtplannen dan een kantoorpand of ondergrondse parkeergarage. Wij stemmen het geheel
nauw af op het gebouw, het gebruik én het type gebruikers.
Kost minder, werkt beter
Schouten Techniek is specialist in oplossingen met niet
meer apparatuur dan noodzakelijk is. Minder is namelijk
niet alleen goedkoper in aanschaf en onderhoud, maar
voordeliger óók door de kleinere kans op kostbare (en
onrust wekkende) loze meldingen.
Integrale aanpak
Als totaalinstallateur beschikt Schouten Techniek over veel
extra kennis en ervaring. Hiermee komen wij tot ideale en

Aangenaam kennismaken

Een goed werkende brandmeldinstallatie
kan levens redden. Schouten Techniek is
een volledig BMI2011 erkend Branddetectiebedrijf (gebaseerd op ISO 9001:2008).
Wij mogen brandinstallaties ontwerpen,
leveren, installeren en onderhouden.
Zo bent u permanent verzekerd van optimale
brandveiligheid, voor mens én gebouw.

vooral veilige integratie van uw brandmeldinstallatie (BMI)
met de werktuigbouwkundige, klimaat- en elektrotechnische
installaties. Dat garandeert optimaal resultaat, zowel in
nieuwbouw als bestaande gebouwen.
Gebruiksgemak
Hoe complex of veeleisend de situatie van uw gebouw ook
is, Schouten Techniek levert een goed beheersbare BMI op.
Met de meest betrouwbare apparatuur en heldere uitleg
over bediening en onderhoudstests.
Toekomstbestendig
Hedendaagse efficiëntie koppelen wij aan mogelijke veranderingen in de toekomst. Het gebruik van een ruimte
wijzigen is immers eenvoudig, maar kan ongemerkt
strengere brandveiligheidseisen met zich meebrengen.
En een BMI achteraf veranderen is vaak duur. Wij kijken
daarom ook graag met u vooruit.

Als installateur dragen we bij aan
woon- en werkcomfort. Dankzij ons is
er warmte én verkoeling. In combinatie
met duurzame energiebronnen ontwikkelt Schouten Techniek voortdurend
nieuwe technische systemen.
Hierdoor, en door onze expertise op
elk gebied van installatietechniek,
bieden wij dé (totaal)oplossing voor
woningbouw, utiliteitsbouw, modulaire
bouwsystemen of technisch beheer
en onderhoud. Zo maken wij wonen en
werken niet alleen nóg comfortabeler,
maar ook energiezuiniger. Met profijt
voor de opdrachtgever, eindgebruiker
en uiteraard het milieu.

Erkend BMI
Onderhoudsbedrijf

Blijvende veiligheid
Brandveiligheid is een grote verantwoordelijkheid. U bent
daarom verplicht voortdurend vinger aan de pols te
houden. Is het pand verbouwd? Wordt het anders gebruikt?
Sluit de brandmeldinstallatie hier nog op aan? En werkt
alle apparatuur nog? Als BMI2011 erkend Onderhoudsbedrijf helpen wij, van minimale ondersteuning tot volledige
ontzorging. U krijgt zekerheid van blijvende veiligheid.
Hulp bij controles
Elke brandmeldinstallatie moet maandelijks worden
gecontroleerd. U mag dit laten doen door een eigen
beheerder. Onze specialisten kunnen hierbij assisteren.
Wij kunnen de maandelijkse controle ook volledig
voor u verzorgen. Eens per jaar is een professionele
100% controle vereist. Indien gewenst betrekken
wij uw BMI-beheerder hierbij.

Altijd de ideale oplossing,
óók voor bestaande bouw.

Aanvullende
diensten
Wij kunnen u ook helpen met onderstaande diensten. Zo weet u zeker
dat u aan al uw wettelijke brandveiligheidsverplichtingen voldoet.

 Ontruimingsplannen opstellen en
Jaarlijks onderhoud
Het verplichte jaarlijkse onderhoud aan uw brandmeldinstallatie mag alleen worden uitgevoerd door
gecertificeerde onderhoudsdeskundigen. Ons team
telt meerdere van deze betrokken specialisten.
Zo bent u altijd verzekerd van kennis, kwaliteit
en snelheid.
Korting op inspectiecertificaat
Door het Bouwbesluit 2012 moeten sommige gebouwen
een brandveiligheids-inspectiecertificaat hebben.
Een inspectiebureau voert jaarlijks of driejaarlijks
controle uit. Dankzij de gewaarborgde werkwijze van
Schouten Techniek krijgt u hier korting op.

implementeren

 Ontruimingsplattegronden ontwerpen en leveren

 Ontruimingsoefeningen organiseren
 BHV opzetten en onderhouden
 Uw BMI-beheerder opleiden
 Nood- en vluchtverlichting plaatsen
en onderhouden

 Blusmiddelen en verbandtrommels
plaatsen en onderhouden

Branddetectie en Onderhoud

Erkend branddetectiebedrijf

van optimale brandveiligheid.

