KONTAKT OS

FYNS Brandsikring

Man kan altid kontakte Fyns Brandsikring (Fynsrs) for råd og vejledning.
Fyns Brandsikring ordner følgeskadebekæmpelse efter vand- og brandskader samt
opsætter affugter.
Vores beredskab giver vore kunder en hurtig indsats for optimal redning af værdier i
private hjem, erhverv, offentlige institutioner og lign. når der er sket vand- og eller
brandskade.
Fyns Brandsikring og Skadeservice tilbyder:
Udførelse af følgeskadebekæmpelse, skaderenovering, oprydning, renovering,
rengøring, rensning, korrosionsbehandling og lugtsanering etc.
•
•
•
•

DØGNSERVICE

Tilgængelighed året rundt - døgnet rundt
Iværksættelse af tiltag på ethvert skadested
Tidssvarende rapportering
Stort underleverandørnetværk med stor ekspertise

Fyns Brandsikring står altid til rådighed på nedenstående adresse og telefoner.
Vi kan også kontaktes via vores hjemmeside: www.fynsrs.dk eller via mail.
Fyns Brandsikring
Strandholtvej 2 A, DK-5270 Odense N
CVR Nr. 32 01 21 67. Sydbank 6845 1672551
Casper Johansen
Tlf.: 25 30 02 68. E-mail: cj@fynsrs.dk

Brandtætning • Skimmelbekæmpelse • Asbestsanering • Specialrengøring m.m.

Gennemgang af bygninger for registrering af alle sundhedsfarlige stoffer og brandtætning
Rådgivning om saneringsmuligheder
Total fjernelse
Partiel fjernelse
Registrering af miljøaffald
Forsegling
Tilbud på metode og pris

BRANDTÆTNING
I tilfælde af brand skal bygninger beskyttes, værdier sikres og
menneskeliv reddes.
Her udgør passiv brandsikring af bygnings-konstruktioner en grundsten og
Fyns Brandsikring samarbejder med førende leverandører, som Scandi
Supply, Hilti og Envirograf som leverer komplette løsninger hertil.
I Fyns Brandsikring har sikkerhed første prioritet, og vi sætter en ære i hver
gang at leverer den rigtige løsning til opgaven.
Vi tager alle opgaver alvorligt og skaber værdifulde og sikre resultater for
vore kunder med de rigtige produkter i samarbejde med vore leverandører.
Leverandørerne har tilsammen mere end 50 års erfaring, med
gennemtestede produkter og løsninger, og arbejder hele tiden på at udvikle
nye og innovative løsninger.
Eksempler på brandtætninger af installations gennemføringer i væg, med
brandmastik og med enkelt og dobbelt brandplade.

Eksempel på tætning af fuger ved installationsgennemføring i små huller med brandmastik

FØR

Eksempler på Brandtætninger

Større huller lukkes med brandplade. monteret med
brandmastik

efter

Eksempler på brandlukninger med materialer
fra Scandi Supply

