
De eerste paar seconden zijn cruciaal.

Één vonk is genoeg. Jaarlijks breekt er bij ongeveer

200.000 particuliere huishoudens brand uit. Met

alle gevolgen van dien! Dit komt doordat minder dan 

3% van hen beschikt over een werkende brandblus-

ser, ook weet bijna niemand hoe deze gebruikt moet 

worden. Het is essentieel dat een brand al in de ontwik-

kelingsfase wordt gedoofd. Met de brandblussers van 

Prymos is de brand binnen enkele seconden onder 

controle.

BRANDBLUSSER PRYMOS SPRAY
    Verstikt het vuur in slechts enkele seconden door 

een simpele druk op de knop.

    Simpel, compact, handzaam.

   Veroorzaakt geen of minimale omgevingsschade.

    Niet schadelijk voor mens en dier.

    Zacht voor materialen.

    Onderhoudsvrij, milieuvriendelijk, recyclebaar. 

    99% biologisch afbreekbaar. 

    Is eenvoudig te reinigen. 

De PRYMOS spray brandblusser is door 

diverse instellingen goedgekeurd o.a.: 

    Nederlandse KIWA 

    NCP keurmerk 

    MPA Dresden* volgens de norm 

BS6165: 2002 getest 

    GS certifi caat*

* Vanaf het offi cieel gecertifi ceerd Prüfstelle (www.mpa-dresden.de)

BLUSMIDDELEN PRYMOS SPRAY

  Enthousiaste reviews van radio en TV zijn 

te zien op Internet.

  Zeer effectief door de unieke 

Micro-Fog-Technology  (MFT®)

  Offi cieel goedgekeurd in Nederland als blusmiddel.

Importeur:

Prymos Nederland

Aalbosweg 27

8171 MA VAASSEN

info@prymos.nl

www.prymos.nl

Uw leverancier:
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   GS en NCP certifi caat

EENVOUDIG  ZEKER  SNEL

Door de brandweer 

getest en aanbevolen

In gebruik bij politie (DE)
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PRYMOS SPRAY BRANDBLUSSER

Eenvoudig de dop verwijderen en de spray is

klaar voor gebruik. Door hun compacte design en

intuïtieve werking ten aller tijde klaar voor gebruik

en onmiddellijk blussen.

Paraatheid en een snelle reactie zijn essentiële

eigenschappen, zodat een kleine vlam zich niet

ontwikkelt tot een grote brand. De belangrijkste

voorwaarde hiervoor is dat u direct een effectieve

brandblusser bij de hand heeft. Direct klaar voor actie. 

Veilig, snel en gemakkelijk te gebruiken.

Verlies geen kostbare tijd bij brand! 

Prymos geeft u en uw gezin een extra veiligheid.

De beste brandblusser voor de meest 

voorkomende branden.

Geoptimaliseerd voor:
  papier / karton

  meubelen / gordijnen

  elektrische apparaten

  kunststof

  stoffen / textiel

  vloeibare brandstoffen

  personen

Let op: Alle blussers zijn geschikt voor het blussen van
elektrische apparaten onder een spanning tot 1000V
onder behoud van een minimale afstand van 1m.

Volg ons op:

Een verstandig persoon is 
op de toekomst voorbereid!

Huis & Kantoor

Auto, Camper & Boot

€ 29,95

Prymos muurhouder
Voor een stevige muurbevestiging en 

een gemakkelijke toegang.

Prymos voertuighouder
Voor bevestiging in uw voertuig.

Prymos beenhouder
Voor bevestiging aan uw dijbeen.

€ 9,95

€ 14,95

€ 39,95
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