
Totaalpakket ANSUL BV 
ANSUL biedt u alle producten én diensten 
voor een optimale brandbeveiliging. 
Het brandbeveiligingspakket wordt voor u op 
maat gemaakt en voldoet aan alle 
voorschriften. Alle blusmiddelen worden in 
eigen beheer ontwikkeld en geproduceerd en 
zijn het resultaat van jarenlange 
ervaring en scherpe kwaliteitscontroles. 

Waar anderen zich beperken tot het leveren 
van blusmiddelen, het aanbieden van 
onderhoudscontracten of het leveren van 
kennis, daar geeft Ansul u de beschikking 
over het totale pakket. 

Een complete dienstverlening die garanties 
biedt voor het maximale rendement van 
uw investeringen in brandveiligheid; de 
bescherming van uw personeel, bezoekers, 
inventaris en gebouwen.

De zekerheid van maatwerk.

De brandmééster

Blusmiddelen ANSUL
Brandslanghaspels, poederblussers, vetblussers,
sproeischuimblussers, koolzuursneeuwblussers, 
blusdekens, blusschuimen en blussystemen.
Service en onderhoud 

Onderhoud en inspecties door erkende deskundigen 
van ANSUL op alle merken.
Trainingen

Cursussen Bedrijfshulpverlening en Blusinstructies 
(theorie en praktijk).
Noodplannen

Verzorgen van bedrijfsnoodplannen, ontruimingsplattegronden en 
noodverlichting afgestemd op de actuele situatie binnen uw bedrijf.
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Tijdens een calamiteit bij een bedrijf of instelling 
moeten er veel verschillende handelingen 
worden verricht door verschillende personen. 
Daarbij is communicatie een zeer belangrijke 
factor. Om te voorkomen dat handelingen 
dubbel worden verricht of dat andere 
handelingen juist vergeten worden, is het van 
belang om bepaalde processen vast te leggen 
in een Bedrijfsnoodplan. 

ANSUL maakt voor uw organisatie een passend 
bedrijfsnoodplan. Hierin worden de procedures 
rondom de volgende calamiteiten duidelijk 
beschreven: 

•	 Brand;
•	 Ongeval;
•	 Agressie;
•	 Bommelding.

Toepassing:
Alle bedrijven en instellingen met een BHV-
organisatie.

Onze bedrijfsnoodplannen voldoen aan de 
NTA 8112 (Nederlandse Technische Afspraak, 
Leidraad voor een ontruimingsplan).BNP

Bedrijfsnoodplannen

Voordelen
•	 Het	bedrijfsnoodplan	kan	

speciaal worden toegespitst 
op uw bedrijf of instelling

•	 Het	bedrijfsnoodplan	kan	
worden uitgebreid met 
een evaluatieverslag en 
inrichtingsadvies

•	 Het	bedrijfsnoodplan	kan	
worden getest d.m.v. een 
ontruimings-oefening onder 
begeleiding van een 

 ANSUL-specialist
•	 ANSUL	kan	u	ook	helpen	
 met het opstellen van de 

taakstellingen van uw 
 BHV-organisatie

BedrijfsNoodPlannen

training advies


