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αρέχουμε προϊόντα και υπηρεσίες πυρασφάλειας Πυψηλής ποιότητας, πάντα με εξειδίκευση και 

πιστοποίηση, τηρώντας όλες τις διεθνείς προδιαγραφές 

και νομοθεσίες. Σφραγίδα εγγύησης αποτελεί η πιστο-

ποίησή μας από την ΕΒΕΤΑM:

n Πιστοποιητικό επάρκειας αρμόδιου ατόμου, 

n Πιστοποιητικό αναγνωρισμένης εταιρίας 

περιοδικού ελέγχου, συντήρησης και 

αναγόμωσης πυροσβεστήρων

n Πιστοποιητικό λειτουργίας κέντρου επανελέγχου 

φιαλών (το μοναδικό στις Κυκλάδες). 

Εγγυημένη πυροπροστασία

με τις πιστοποιημένες υπηρεσίες της Maistrali Safety

Μεριμνά επίσης, για την αντιμετώπιση 

προβλημάτων – ατυχημάτων με μέσα 

ατομικής προστασίας, προϊόντα Α' 

βοηθειών και εκπαιδευτικά σεμινάρια. 

Τα παρεχόμενα είδη και οι υπηρεσίες, 

απευθύνονται σε ιδιώτες, δημόσιους 

οργανισμούς και επαγγελματίες όλων 

των κλάδων.
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τη Maistrali Group ο βασικός μας στόχος είναι η Σικανοποίηση του πελάτη. Ο στόχος αυτός 

υλοποιείται μέσα από την καθημερινή εταιρική 

πρακτική, την εξασφάλιση άμεσης και άριστης 

εξυπηρέτησης των πελατών μας. Αυτό μεταφράζεται 

στην προσφορά εξαιρετικών υπηρεσιών και 

προϊόντων σταθερά υψηλής ποιότητας και αντοχής.

Αρχικά, φροντίζουμε για τη διαρκή βελτίωση 

των υπηρεσιών μας ώστε να καλύψουμε τις 

διαρκώς αυξανόμενες και μεταβαλλόμενες 

ανάγκες των πελατών μας. Αυτό σημαίνει ότι 

παραμένουμε πάντα προσανατολισμένοι στην 

αγορά και παρακολουθούμε τόσο την εξέλιξη 

των επιχειρήσεων όσο και τους 

μετασχηματισμούς της κοινωνίας.

Εγγυημένη πυροπροστασία

με τις πιστοποιημένες υπηρεσίες 

της Maistrali Safety
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Η έδρα της Maistrali Safety βρίσκεται στη Σύρο αλλά 

είμαστε περήφανοι που έχουμε αναπτύξει ένα ισχυρό 

δίκτυο franchise με καταστήματα στην Τήνο, τη Μύκονο, 

την Πάρο και την Άνδρο εξυπηρετώντας το  μεγαλύτερο 

μέρος των Κυκλάδων .Το δίκτυο των καταστημάτων 

λειτουργεί με την ίδια αποτελεσματικότητα, την αυστηρή 

τήρηση των προδιαγραφών και την ενεργή συμμετοχή 

στις διαδικασίες με συνέπεια.

 Maistrali Safety αποτελεί την πρώτη εταιρεία του ΗΟμίλου Maistrali Group, που ιδρύθηκε το 1974 με 

αποκλειστικό στόχο την προσφορά προϊόντων και υπηρε-

σιών στον τομέα της πυρασφάλειας – πυροπροστασίας 

και σωστικών μέσων. 

Από τότε, εμπλουτίζει συνεχώς τον κύκλο 

του safety αντιμετωπίζοντας πάντα με 

σοβαρότητα και υπευθυνότητα τις ανάγκες 

κάθε πελάτη ξεχωριστά και παρέχει αξιό-

πιστες και πιστοποιημένες λύσεις. 

Το πνεύμα της ομαδικότητας και 

της συνεργασίας είναι 

θεμελιώδους σημασίας για εμάς. 

“
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Ετήσια Συντήρηση Πυροσβεστήρα

Σύμφωνα με τη ΚΥΑ 618/43/2005 κάθε χρόνο 

ανεξάρτητα από το κατασβεστικό υλικό όλοι οι 

πυροσβεστήρες πρέπει να υποβάλλονται σε ετήσιο 

έλεγχο. Ελέγχεται η κατάσταση του δοχείου η 

ποιότητα της σκόνης ( ή του κατασβεστικού υλικού) 

και η σωστή ποσότητα της ,καθώς και ο μηχανισμός 

λειτουργίας του Πυροσβεστήρα. Αν η σκόνη κριθεί 

κατάλληλη δεν την αλλάζουμε. Την αλλάζουμε μόνο 

αν κρίνουμε ότι έχει αλλοιωθεί λόγω υγρασίας. 

Επίσης ελέγχονται τα υπόλοιπα μέρη του 

πυροσβεστήρα (λάστιχο, κλείστρο, μανόμετρο) και αν 

κριθούν ακατάλληλα αντικαθιστώνται.

Εκτεταμένη Συντήρηση Πυροσβεστήρα 

Σύμφωνα με τη ΚΥΑ 618/43/2005 στην εκτεταμένη 

συντήρηση, η οποία γίνεται κάθε 5 χρόνια, 

αδειάζουμε τα δοχεία, τα εξετάζουμε λεπτομερώς και 

εσωτερικά και γεμίζουμε με νέο κατασβεστικό υλικό 

(σκόνη ή αφρό, αυτό δεν ισχύει για τους 

πυροσβεστήρες διοξειδίου του άνθρακα).
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n Πυροσβεστικός εξοπλισμός 

&  Μόνιμα συστήματα πυρόσβεσης 

n Πυρανίχνευση , Φωτισμός Ασφαλείας  

& Ανίχνευση Υγραερίων

n Φαρμακεία Α βοηθειών

n Μέσα ατομικής προστασίας

n Εξοπλισμός Πόλεων και Κτιρίων

 Τα προϊόντα μας:

n Αναγόμωση και Υδραυλική Δοκιμή 

Πυροσβεστήρων

n Εγκαταστάσεις Συστημάτων Τοπικής 

Εφαρμογής σε Επαγγελματικές κουζίνες

n Εγκαταστάσεις Υγραερίου και ανίχνευσης 

Υγραερίου

n Εγκαταστάσεις Συστημάτων πυρανίχνευσης 

και φωτισμού ασφαλείας

n Εκπαιδευτικά σεμινάρια Πυρασφάλειας και 

Βοηθειών

Οι υπηρεσίες μας:
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Προστατεύουμε την Κουζίνα σας

Στις επαγγελματικές κουζίνες  χρησιμο-

ποιούνται υλικά εύφλεκτα όπως υγραέ-

ριο, λίπη, ελαία, κτλ, με αποτέλεσμα να 

υπάρχει μεγάλη επικινδυνότητα για πα-

ρουσία πυρκαγιάς.

Εμείς προστατεύουμε το χώρο σας το-

ποθετώντας μόνιμα αυτόματα συστήμα-

τα πυρόσβεσης κατηγορίας F-Class 

Solution/Wet Chemical.

Σύστημα Τοπικής Εφαρμογής 

Τύπου F για Κουζίνες

Συμφώνα με την Νομοθεσία

Η τοποθέτηση των συστημάτων γίνεται 

με πιστοποιημένες σωλήνες και εξαρτή-

ματα, χρώματος νίκελ. Στο τέλος κάθε 

εγκατάστασης δίνουμε ιδιαίτερη σημασία 

στην εκπαίδευση για τρόπο λειτουργιάς 

του συστήματος τόσο στο σεφ όσο και 

στο υπόλοιπο προσωπικό που εργάζεται 

στην κουζίνα. 

Τα πρότυπα που χρησιμοποιούμε είναι 

συμφώνα με την νομοθεσία, ενώ παράλ-

ληλα καλύπτουν τις ασφάλειες πυρός 

που χορηγούνται στα ξενοδοχεία από τις 

ασφαλιστικές εταιρίες ώστε σε περίπτω-

ση αποζημίωσης να είναι μέσα στο νο-

μοθετικό πλαίσιο.
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Εργαστηριακός ‘Ελεγχος Πυροσβεστήρα 

(Υδραυλική Δοκιμή)

Σύμφωνα με τη ΚΥΑ 618/43/2005 η διαδικασία αυτή 

εφαρμόζεται στον πυροσβεστήρα στην μέση της 

ζωής ενός δοχείου που είναι τα 10 έτη από την 

ημερομηνία κατασκευής του κελύφους (εκτός τους 

πυροσβεστήρες CO2 που έχουν άλλες 

προδιαγραφές).

Υδραυλική δοκιμή 

Μετά από την αφαίρεση του κατασβεστικού υλικού 

γεμίζουμε το δοχείο με νερό και εφαρμόζουμε 

υδραυλική πίεση στα αναγραφόμενα bar του δοχείου 

για 1 λεπτό περίπου. Εφόσον το δοχείο αντέξει την 

υδραυλική πίεση συνεχίζονται και υπόλοιπες 

εργασίες συντήρησης που προαναφέραμε.

Στα 20 χρόνια από την ανάγλυφη ημερομηνία 

κατασκευής του δοχείου ο πυροσβεστήρας κρίνεται 

ακατάλληλος.
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Τα επαγγελματικά συστήματα περιλαμ-

βάνουν πινάκα ο οποίος συνδέεται με 

τρεις ανιχνευτές υγραερίου βαρέως 

τύπου και ένα φωτεινό φάρο. 

Ο πίνακας προσφέρει διαβαθμισμένη ανί-

χνευση αερίου ώστε να μην υπάρχουν 

σφάλματα και να μην εμποδίζεται η λει-

τουργιά της κουζίνας. 

Τοποθετούμε πίνακα βαρέως τύπου με 

δυο βαθμίδες Ανίχνευσης (δυο alarm): 

στο Alarm 1 δίνει φωτεινή ένδειξη και στο 

Alarm 2 κλείνει την ηλεκτρομαγνητική 

βαλβίδα και την παροχή του υγραερίου.

Όλες οι καλωδιώσεις περνούν μέσα από 

σωλήνες PVC και οι ανιχνευτές τοποθε-

τούνται σε ανοξείδωτες βάσεις για την 

προστασία από νερά και λάδια. 

Η ετήσια συντήρηση είναι απαραίτητη 

και η αντικατάσταση στα 5 χρονιά υπο-

χρεωτική για την σωστή λειτουργία του 

συστήματος.
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Ανίχνευση Υγραερίου

Η χρήση υγραερίου στις επαγγελματικές κουζίνες 

είναι σαφώς το καλύτερο αποτέλεσμα για την 

λειτουργιά των μηχανημάτων και την απόδοση τους. 

Όμως ένας βασικός παράγοντας είναι να υπάρχει μια 

σωστή και ασφαλής εγκατάσταση υγραερίου σε 

συνδυασμό με ένα σύστημα ανίχνευσης διαρροής 

(ανίχνευση υγραερίου). Τα συστήματα 

επαγγελματικού τύπου ανίχνευσης είναι μείζονος 

σημασίας για κάθε κουζίνα  για την ασφάλεια του 

προσωπικού αλλά και της επιχείρησης. 

Εγκατάσταση 

Ανίχνευσης Υγραερίου

8 9
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τύπου και ένα φωτεινό φάρο. 

Ο πίνακας προσφέρει διαβαθμισμένη ανί-

χνευση αερίου ώστε να μην υπάρχουν 

σφάλματα και να μην εμποδίζεται η λει-

τουργιά της κουζίνας. 

Τοποθετούμε πίνακα βαρέως τύπου με 

δυο βαθμίδες Ανίχνευσης (δυο alarm): 

στο Alarm 1 δίνει φωτεινή ένδειξη και στο 

Alarm 2 κλείνει την ηλεκτρομαγνητική 

βαλβίδα και την παροχή του υγραερίου.

Όλες οι καλωδιώσεις περνούν μέσα από 

σωλήνες PVC και οι ανιχνευτές τοποθε-

τούνται σε ανοξείδωτες βάσεις για την 

προστασία από νερά και λάδια. 

Η ετήσια συντήρηση είναι απαραίτητη 

και η αντικατάσταση στα 5 χρονιά υπο-

χρεωτική για την σωστή λειτουργία του 

συστήματος.
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Ανίχνευση Υγραερίου

Η χρήση υγραερίου στις επαγγελματικές κουζίνες 

είναι σαφώς το καλύτερο αποτέλεσμα για την 

λειτουργιά των μηχανημάτων και την απόδοση τους. 

Όμως ένας βασικός παράγοντας είναι να υπάρχει μια 

σωστή και ασφαλής εγκατάσταση υγραερίου σε 

συνδυασμό με ένα σύστημα ανίχνευσης διαρροής 

(ανίχνευση υγραερίου). Τα συστήματα 

επαγγελματικού τύπου ανίχνευσης είναι μείζονος 

σημασίας για κάθε κουζίνα  για την ασφάλεια του 

προσωπικού αλλά και της επιχείρησης. 

Εγκατάσταση 

Ανίχνευσης Υγραερίου
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Νικ. Μανδηλαρά & Άρεως

84100 Ερμούπολη / Σύρος

22810 84727

safety@maistraligroup.gr

maistraligroup.gr/safety

facebook.com/maistralisafety
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maistraligroup.gr/e-shop/

Επισκεφτείτε και την ιστοσελίδα μας με ηλεκτρονικό 

κατάστημα (e-shop) και βρείτε προϊόντα και 

υπερησίες:

Στο κατάστημα μας στο κέντρο της Ερμούπολης στη Σύρο 

θα  βρείτε προϊόντα και εξειδικευμένη εξυπηρέτηση.
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