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PROFESSIONALS IN
BRANDWERENDE
EN BRANDVEILIGE
AFDICHTINGEN

DAAROM BRANDVEILIG
BCA neemt namens bedrijven, instellingen en
vastgoedeigenaren de verantwoordelijkheid voor
brandveiligheid. Met onderhoudscontracten op maat,
spelen wij in op gebreken en veranderende wetgeving
op het moment dat deze zich voordoen. En met de
periodieke inspecties zijn onze opdrachtgevers er
altijd van verzekerd dat zij voldoen aan de zorgplicht
die zij hebben op het gebied van brandveiligheid.

VAN DE EERSTE INSPECTIE TOT
DE LAATSTE CONTROLE
Om een goed beeld te krijgen van de huidige
situatie, komt een inspecteur langs voor een
grondige inventarisatie. Vervolgens bieden wij een
met foto’s onderbouwde rapportage met daarin de
geconstateerde bouwkundige tekortkomingen en
aanbevelingen ten aanzien van brandveiligheid. Na
overeenstemming en een akkoord op de offerte
voeren onze gespecialiseerde applicateurs de
brandwerende isolatie en andere bouwkundige
aanpassingen in eigen beheer uit. Uiteindelijk voert
de brandweer een laatste controle uit.

Jacosol alle brandwerende materialen en technische isolatie onder één dak.

www.jacosol.nl

TOTAALOPLOSSINGEN

MILIEUVRIENDELIJK

Wij leveren en monteren verschillende installaties
om de brandveiligheid te bevorderen. Van
vlinderkleppen en rechthoekige brandkleppen tot
vluchtwegsignalering en ontruimingsinstallaties.
Ook bieden wij verschillende
brandmeldinstallatiesystemen met diverse
mogelijkheden, zoals optische en thermische
rookmelders maar ook automatische blussystemen
en een automatische melding naar de meldkamer.
Alle oplossingen die wij bieden voldoen aan de
gestelde NEN-normen.

De diverse producten die wij gebruiken zijn
milieuvriendelijk, bestand tegen de meeste
chemicaliën en vrij van chloor, broom, zwavel,
jodium, fluor, formaldehyde en oplosmiddel of
andere giftige stoffen. Het LEED-certificaat van
de gebruikte producten draagt bij in de LEEDpuntenscore die bepaald of het gebouw een
basis-, zilver-, goud- of platina-certificering krijgt.

GESPECIALISEERD IN BOUWKUNDIGE
AANPASSINGEN
Dankzij de kennis en kunde die wij in huis
hebben, zijn wij een ideale bouwpartner op
het gebied van brandveiligheid. Zo plaatsen wij
brandwerende kozijnen, deuren (systeem)plafonds
en firescreens. Ook hebben wij veel ervaring
met het brandwerend bekleden en coaten van
hoofddraagconstructies en vloeren.

‘BETER BOUWEN DOE JE SAMEN’
Door bij een bouwproject vanaf het begin met
alle partijen in te zetten op een constructieve
samenwerking, realiseren wij gezamenlijk mooie
doelstellingen op het gebied van sociale innovatie
en duurzaamheid. Van een afvalvrije bouwplaats en
minder CO2-uitstoot, tot minder faalkosten, minder
ongevallen en een optimale logistiek. Tegelijkertijd
is ‘Beter bouwen doe je samen’ voor ons een mooi
initiatief om de klant- en werknemerstevredenheid
te verhogen.

Elektrotechniek
Brandbeveiliging
Duurzame energie

VOOR PARTICULIEREN EN BEDRIJVEN

NEN 3140 inspecties
Datanetwerken
Verlichting

Tolboomweg 7
Terschuur
0342 843670
www.vandepolelektrotechniek.nl
info@vandepolelektrotechniek.nl
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Tennesseedreef 22
3565 CJ Utrecht
T. 030-236 8194
E. info@bca-brandveilig.nl

DÉ BOUWPARTNER
VOOR IEDER PROJECT

UTRECHT | St. Laurensdreef 35
T 030 265 25 22 E utrecht@lekkerkerkerbv.nl

Met ruime ervaring in de timmerindustrie is Brandhof
De Meern een gelouterde speler in de timmer- en
interieurbranche. U kunt bij ons terecht van kozijnen
tot een compleet ontworpen interieur. Alles wordt
in huis gemaakt door onze ervaren professionals
die allen beschikken over de kwaliteiten om al uw
plannen te realiseren.
Meer info? www.brandhofdemeern.nl

Damzigt 38 3454 PS De Meern T 030 666 40 41
E info@brandhofdemeern.nl I www.brandhofdemeern.nl

• Concept: JS MEDIA TOOLS A/S • 63380 • www.jsnederland.nl

www.bca-brandveilig.nl

