Producten die het eenvoudig mogelijk maken brandveilig te leven.

AL MEER DAN

25 JAAR

distributeur van
rookmelders van
toonaangevende
merken.

MERKENOVERZICHT

Kunnen wij u helpen?
Als groothandel leveren wij aan zakelijke klanten. Onze grootste
klantengroepen zijn woningbouwverenigingen, VvE’s, elektrotechnische
installateurs, veiligheidsregio’s en resellers. Omdat verschillende klanten
verschillende wensen hebben, voeren wij verschillende merken. Het
ene merk is meer gericht op de consument, het andere merk meer op
de installatiewereld of op speciﬁeke toepassingen dan wel eisen.
Graag kijken wij samen met u welk merk of welke melder voor
uw toepassing of klantengroep het meest geschikt is. Doordat wij
rechtstreeks zaken doen met de verschillende fabrikanten, hebben wij
altijd informatie uit eerste hand en zijn onze prijzen interessant.
Neem gerust contact met ons op voor meer informatie of een
vrijblijvende afspraak.

Bij dit bewezen merk staat de beste bescherming
tegen brand en koolmonoxide centraal. Hiervoor
past Fire Angel de meest moderne technologie
toe. De strakke rook- en koolmonoxidemelders
van dit merk zijn voorzien van Thermoptek
technologie, wat een nog betrouwbaardere
detectie geeft. De melders zijn snel te installeren,
eenvoudig in gebruik en vergen weinig onderhoud.
Melders voor doven en slechthorenden, maar
ook koppelmogelijkheden met derden maken het
programma compleet.

De producten van AngelEye zijn vooral gericht
op de consument, vanaf voordelige basic
melders tot koppelbare melders. Ook een
gecombineerde rook- en CO-melder ontbreekt
niet in het programma. Daarnaast heeft AngelEye
aanvullende producten, zoals vluchtladders en
schuimblussers.

Producten:
• (koppelbare) Rookmelders
• Koolmonoxidemelders
• NEN2555 melders (230V)

Producten:
• Basic rookmelders
• (koppelbare) Rookmelders
• Koolmonoxidemelders
• Vluchtladders
• Blusdekens
• Sprayschuimblussers
• Combimelders

Strak design
Snel te installeren
Nieuwste technologie
Onderhoudsvriendelijk

Complete reeks
Eenvoudig in gebruik

In het oog springend is het prachtige Deens design waarmee Cavius meerdere awards
heeft gewonnen. De mini rook-, hitte- en koolmonoxidemelders met een levensduur
van 10 jaar waren de eerste producten van Cavius. Inmiddels is daar een complete
reeks draadloos koppelbare melders aan toegevoegd. De prachtige producten hebben
daarnaast een uitstekende kwaliteit voor een goede prijs en zijn goed toepasbaar in
woningen en kleinere bedrijfspanden.
Producten:
• Mini rook-, hitte- en CO-melders
• Koppelbare melders
• Watermelders

Design
Kwaliteit
Duurzaamheid

First Alert is wellicht het van oudsher meest bekende merk van rookmelders voor thuis.
Het merk staat erom bekend producten te maken die betrouwbaar zijn. Deze producten
zijn dan ook zeer geschikt voor klanten die waarde hechten aan bewezen techniek
van een hoge kwaliteit. Het portfolio is breed; (basic) rookmelders, CO-melders, een
combimelder en vluchtladders. Uitbreiding in het assortiment komt eraan middels
draadloos koppelbare melders en een volledig ‘10 jaars’ portfolio.
Producten:
• Rook- en koolmonoxidemelders
• Combimelder
• Vluchtladders
• Combimelders

BRK is al vele jaren prominent aanwezig op het
gebied van 230V rookmelders. Na kort van de
Nederlandse markt verdwenen te zijn, is het merk
weer helemaal terug. Geen ingewikkelde installatie
of poespas; gewoon installeren en werken! Ook
kent BRK batterij gevoede rookmelders met een
levensduur van 10 jaar.
Producten:
• Rookmelders (230V)
• Hittemelders (230V)
• Batterijgevoede rook-, hitte- en CO- melders
Kwaliteit
Eenvoudig te installeren

Snel te installeren
Gebruiksvriendelijk
Bewezen betrouwbaar

HBI Lighting is een Nederlandse fabrikant die
gespecialiseerd is in noodverlichting. Niet alleen
toepasbaar voor kleine en grote gebouwen,
maar zeker ook voor verlichting van de openbare
ruimte zoals woningcomplexen van VvE’s en
woningcorporaties. Voor HBI is duurzaamheid een
absoluut aandachtpunt; alle armaturen werken
met LED verlichting en zijn ontworpen voor een
levensduur van >100.000 branduren.
Producten:
• Noodverlichting
• Verlichting openbare ruimte
Esthetiek
Duurzaamheid

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
Breed assortiment
Meer dan 25 jaar ervaring
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