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Officieel erkend onderhoudsbedrijf!
Sinds 17 juni 2016 is All Sprinkler Service gecertificeerd als onderhoudsbedrijf VBB-systemen (sprinklerinstallaties) door het CIBV (Certificatie Instelling voor Beveiliging en Veiligheid). Dit houdt in dat wij het CCV-logo mogen
gebruiken en onderhoud certificaten mogen afgeven indien de sprinklerinstallatie in orde is natuurlijk.
All Sprinkler
Service en Borbotech
All Sprinkler Service heeft in
Borbotech een goed bedrijf
gevonden om mee samen te
werken, wanneer een leidinginspectie gewenst is.
Borbotech is een onafhankelijk inspectiebedrijf en brengt
met een leidinginspectie de
huidige inwendige staat van
sprinklerleidingen in kaart.
Dit gebeurt met behulp van
diverse camera’s. Naast leidinginspecties is Borbotech
ook gespecialiseerd in wateronderzoek, materiaalonderzoek, het monitoren van
het corrosieproces en het
voorkomen van corrosie met
behulp van een VCI-additief.
Dit VCI additief voorkomt
corrosie behalve in het watergedeelte, ook in het luchtge-

deelte waar vaak de meeste
corrosie ontstaat. Ook is
Borbotech leverancier van
Livetap producten. Livetap is
een innovatieve tool om aan
een sprinklerinstallatie modificaties en aanboringen uit
te voeren, terwijl het systeem
gewoon op druk staat.

Website zeer effectief
We zijn zeer blij met de
nieuwe website, steeds
meer nieuwe klanten vinden
ons via google. Kijk gerust
een keer rond op de site
of wij misschien ook voor
u wat kunnen betekenen.
www.allsprinklerservice.nl

Nieuwsbericht!
Wij willen deze nieuwsbrief
afsluiten met het onder-

staand nieuwsbericht. Zo
ziet u maar weer hoe belangrijk goed onderhoud is aan
uw sprinklerinstallatie! U wilt
toch ook, dat het werkt als
het echt nodig is!

Sprinklerinstallatie
blust brand in
fabriekshal Niftrik
Bij Fermacell in Niftrik heeft
woensdagochtend 18 mei
2016 korte tijd brand gewoed. De brandweer meldt
dat het vuur rond 10.00 uur
ontstond in een bunker met
houtsnippers. De vlammen
waren dankzij een sprinklerinstallatie al gedoofd toen
de brandweer arriveerde.
Hoe de brand is ontstaan
is niet bekend. Er zijn geen
gewonden gevallen bij de
brand.
Bron: www.gelderlander.nl

