RAMAVTAL

Gällande Brandskydd tillsammans med Presto Brandsäkerhet AB
Varje dag brinner värden för åtskilliga miljoner i vårt samhälle. Samtidigt, och desto värre, dör årligen runt 100 människor i bränder
och betydligt flera blir skadade. Att jobba med sitt Brandskydd handlar inte bara om brandsläckare och brandfiltar utan att se till att
det inte börjar brinna genom att vidta olika förebyggande åtgärder som t.ex. riskbedömningar och egenkontroll. Genom att vara väl
förberedda och ha rätt kunskaper och att jobba systematiskt med ert Brandskydd kan ni undvika att en brand uppstår. Det handlar
också om att se till att konsekvenserna av en eventuell brand blir så små som möjligt. Vet alla hyresgäster t.ex. hur de ska agera i
samband med en brand?
Enligt Svenska Brandskyddsföreningen så sker det årligen runt 28000 bostadsbränder i Sverige. Av dessa larmas Räddningstjänsten
till cirka 6000 bränder och gör sitt yttersta för att främst rädda liv. Tyvärr omkommer det årligen mellan 80 och 90 människor i
bostadsrelaterade bränder.
Trots vetenskapen om detta så kan det vara svårt, omständigt men också tidskrävande att komma igång och faktiskt jobba med
brandskyddet på ett systematiskt och kontinuerligt sätt.
Vi har därför tecknat ett ramavtal gällande brandskydd, ramavtalet ger anslutna MBF-föreningar en helhetslösning till ett rabatterat
pris. Detta gör vi för att hjälpa er att ta första steget eller om ni redan har kommit igång men inte riktigt fått det att flyta på.
Paketlösningen är speciellt framtagen och anpassad till bostadsrättsföreningar och flerfamiljshus och innehåller följande delar:
•
•
•
•
•

Dokumentation över det systematiska brandskyddet
Anpassat egenkontrollprogram
Brandskyddsbedömning vart tredje år av Prestos Brandskyddskonsulter
Brandskyddsutrustning och årlig service av Prestos Brandskyddstekniker
Årlig kontroll och service av brandtekniska installationer så som t.ex. rökluckor

Presto kommer gärna ut och berättar mer om hur en lösning skulle kunna se ut i just er förening, besöket är helt kostnadsfritt
och förutsättningslöst.
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