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GASSLÄCKSYSTEM
Skydd av drift och egendom
- året om, dygnet runt, varje minut
Ett automatiskt gassläcksystem skyddar drift och egendom
genom snabb och ren brandsläckning.

Specialister på släcksystem
Presto erbjuder, projekterar, installerar och underhåller gassläcksystem
med Novec 1230, Inergen och koldioxid. Vi utför även service på samtliga
förekommande släckgaser på den svenska marknaden och är certifierad
anläggarfirma av SBSC enligt samtliga klasser.

För anläggningar med F-Gas (FM-200, Halotron) måste allt arbete på anläggningen
utföras av en certifierad F-Gastekniker. Presto är anläggarfirma för F-Gas och har
F-Gastekniker på ett flertal platser i landet.
För att garantera en korrekt funktion på anläggningen är det viktigt att
regelbunden service utförs enligt tillverkarens instruktioner och SBF 500:3. Enligt
SS-EN 15004-1 skall funktionsprovning utföras var 6:e månad av en certifierad
anläggarfirma.
Vi utför förebyggande och akut service på samt på många av marknaden
förekommande fabrikat samt lagerför frekventa utbytesbehållare och reservdelar
till dessa.
Tecknar ni ett serviceavtal med Presto kan vi i de flesta fall garantera att
anläggningen är tillbaka i drift inom 36 timmar efter en aktivering.
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Marin service
Presto har lång och gedigen samlad kunskap och erfarenhet av marint
brandskydd. I Prestos egna revisionsverkstäder utför vi reparationer, fyllningar
och återkommande kontroller av gasflaskor.
Vi utför även skumvätske och luftprov samt provtrycker överlevnadsdräkt och
livvästar i vår auktoriserade servicestation.
Vi utför service på allt ifrån mindre fiskebåtar till stora tankfartyg.
Presto erbjuder ett sortiment av maringodkända brandskyddsprodukter:
•

Brandsläckare

•

Brandslang

•

Fasta släcksystem (has, aerosoler, vattensprinkler, och pulver)

•

Brandvarnare

•

Räddningsmaterial

•

Andningsapparater

•

EEBD (Emergancy Breathing Device)

•

Utrymningssystem (Skyltar och nödljusarmaturer)

•

Personlig skyddsutrustning

•

Överlevnadsdräckter/livvästar

Certifiering
Prestos brandskyddstekniker har den specialistkunskap och behörighet som
krävs och vi arbetar enligt klassningssällskapens regler och krav. Presto är
certifierade av:

Varför välja Presto?
Presto strävar alltid efter att vara en långsiktig och pålitlig partner till kunder,
anställda, leverantörer och andra intressenter. För att uppnå detta måste våra
produkter och tjänster hålla en hög kvalitet och under alla omständigheter
uppfylla de krav som ställs på dem.

300 års erfarenhet
I Prestos team av gassläckspecialister, ingenjörer och
tekniker finns en samlad erfarenhet av gassläcksystem på
över 300 år!
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Tillgänglighet
Presto har Sveriges mest utbredda tillgänglighet med en rikstäckande
serviceorganisation med för fasta släcksystem.
Våra specialiserade servicekontor finns i bl.a. Stockholm, Göteborg, Malmö,
Helsingborg, Kristianstad, Gävle, Söderhamn, Östersund, Sundsvall, Helsingfors
(Finland) och Stavanger (Norge).

Låt oss guida dig till ett säkert brandskydd
Presto Brandsäkerhet AB är en komplett partner och leverantör av säkerhets-tjänster och produkter inom brandskydd.
Prestokoncernen är en svensk familjeägd företagsgrupp med huvudkontor, egen tillverkning och centrallager i Katrineholm samt en
produktionsenhet i Gnosjö. Företaget startade 1959.

Välkommen att kontakta oss!
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Företaget finns lokalt närvarande genom egna region- och servicekontor samt
samarbetspartners över hela Norden. Totalt har koncernen 300 anställda i Norden.

