Producten die het eenvoudig mogelijk maken brandveilig te leven.

25
VOORZIET AL
MEER DAN

25 JAAR
VVE’s

VAN ROOKMELDERS

KUNNEN WIJ U HELPEN?
Wist u dat de 25 veiligheidsregio’s door het hele land de VvE in het
vizier hebben om brandveiligheid naar een hoger niveau te brengen? En
bent u zich bewust dat het vanaf 1 juli 2022 verplicht is een werkende
rookmelder in elke woning te hebben? Dat geldt dus ook voor alle
woningen binnen de door u beheerde portefeuille.
Hoewel brandveiligheid ‘achter de voordeur’ eigenlijk geen thema is
voor de VvE-beheerorganisatie, kunt u dit wel als extra onderwerp
aanpakken. Hiermee onderscheidt u zich als pro-actieve beheerder die
de zorg voor haar klanten hoog in het vaandel heeft staan.
Vanzelfsprekend nemen wij zoveel mogelijk zorgen voor u uit handen
bij rookmelderprojecten. Al vele VvE’s hebben wij, als importeur en
distributeur van de juiste rookmelders mogen voorzien. Neem gerust
contact met ons op voor meer informatie of een vrijblijvende afspraak.

Als distributeur van verschillende (brand)veiligheidsproducten en kennisbron rondom de toepassing van
rookmelders kunnen VVE’s bij ons terecht voor onder
andere:
Gekoppelde rookmelders
Rookmelders die voldoen aan de NEN2555
Koolmonoxidemelders
Hittemelders
Energiezuinige
(nood-)verlichting
voor
algemene ruimten

A-MERKEN VOOR VVE’s
Wij werken alleen met A-merken als Fire Angel, First
Alert, BRK, Cavius en AngelEye. Voor noodverlichting
gebruiken wij de producten van HBI Lighting.
INTERESSANTE PROJECTPRIJZEN
Bij een afname van grotere volumes kunnen wij zeer
interessante projectprijzen overeenkomen. Daarbij is
maatwerk in logistiek en dienstverlening voor ieder
project mogelijk. Neem contact met ons op voor meer
informatie of advies over onze producten.

ROOKMELDERS VERPLICHT
VANAF 1 JULI 2022

ROOKMELDERS VERPLICHT VANAF 1 JULI 2022
Rookmelders zijn per 1 juli 2022 verplicht in zowel
bestaande bouw als nieuwbouw. Dit betekent dat
in elk huis in Nederland op iedere verdieping een
rookmelder moet hangen. 1 juli 2022 klinkt nog
ver weg maar het is slim om op tijd met dit traject
te beginnen. Dat is uiteindelijk voordeliger dan
straks haast te moeten maken.
Quality Creations is u graag van dienst bij het
brandveilig maken van uw huisvestingen en het
leveren van duurzame rookmelders. Geef uw
zorgen uit handen en laat ons helpen!

BRANDVEILIGE VVE’S
De brandweer heeft verschillende redenen om de VvE
te benaderen. Dit kan zijn vanuit het oogpunt van de
bouwkundige staat van het pand, want met name in
oudere gebouwen verspreidt rook zich razendsnel.
Daarnaast kan ook de aard van de bewoners, zoals
leeftijd en zelfredzaamheid, aanleiding zijn om langs
te komen. Bouwkundige aanpassingen lopen vaak
snel op in kosten, terwijl met beperkte investeringen
in technische voorzieningen ook vaak veel bereikt kan
worden.

WAARMEE KUNNEN WIJ U HELPEN?
Quality Creations International kan helpen bij
het samenstellen van een passend aanbod
voor de verschillende VvE’s. Daarnaast kunnen
groepsaankopen voor rookmelders worden
gefaciliteerd en kunnen we partijen inschakelen
die desgewenst ter plaatse monteren.

Meer informatie of een vrijblijvende afspraak maken? Neem contact op via
E. info@qualitycreations.nl of T. 015 369 3965
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Kwalitatief hoogwaardige producten
Betaalbare oplossingen
Persoonlijk contact
A-merken
Totaaloplossing
Meer dan 25 jaar ervaring
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