Είναι ο χώρος σας ασφαλής

Εμείς έχουμε την λύση:
MaistraliSafety

R

Επαγγελματική Κουζίνα

Σύστημα Τοπικής
Εφαρμογής Τύπου F

Σύστημα υγραερίου

Σύστημα ανίχνευσης
υγραερίου

Εγκεκριμένο μόνιμο σύστημα
κατάσβεσης κατηγορίας F για
επαγγελματικές κουζίνες, όπου
γίνεται χρήση εύφλεκτων
υλικών όπως μαγειρικά λίπη
και έλαια ,ιδιαίτερα επικίνδυνα
για την εκδήλωση πυρκαγιάς.
Τοποθέτηση από εξειδικευμένο
προσωπικό με πιστοποιημένα
υλικά.

Η εγκατάσταση του υγραερίου
γίνεται από εξειδικευμένο
προσωπικό με πιστοποιημένα
υλικά τηρούμενων όλων των
μέτρων ασφαλείας και
σύμφωνα με το σχέδιο του
μηχανολόγου-μηχανικού.

Μόνιμο σύστημα για την ανίχνευση υγραερίου σε επαγγελματικές
κουζίνες που χρησιμοποιούν
υγραέριο, ένα άκρως επικίνδυνο
και εύφλεκτο υλικό. Το σύστημα
διαθέτει πίνακα, ανιχνευτές
υγραερίου και φωτεινό φάρο για
την έγκαιρη ειδοποίηση και
διακοπή της παροχής υγραερίου
σε περίπτωση διαρροής.
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Λύσεις για την ασφάλεια της επαγγελματικής κουζίνας

Kitchen Safety Set

Εντομοπαγίδα

Πόρτες Πυρασφάλειας

Ένα απαραίτητο σετ ασφαλείας
για κουζίνες που περιλαμβάνει
φορητό πυροσβεστήρα 2lt
τύπου F ιδανικό για λίπη και
έλαια, πυρίμαχη κουβέρτα και
φαρμακείο Α' Βοηθειών.

Ηλεκτρική εντομοπαγίδα με
πλέγμα υψηλής τάσης για την
εξουδετέρωση διαφόρων ενοχλητικών εντόμων. Διαθέτει ειδικές
λάμπες, το φως των οποίων
προσελκύει τα έντομα από
μακρινές αποστάσεις και τα
εξουδετερώνει από την υψηλή
τάση του (κάλυψη 160m2).

Κάποιοι χώροι που θεωρούνται
επικίνδυνοι για την εκδήλωση
πυρκαγιάς όπως λεβητοστάσιο, κουζίνα, server room, κ.α.
πρέπει να αποτελούν ξεχωριστό πυροδιαμέρισμα και να
σφραγίζονται με πόρτες πυρασφάλειας.

Maistrali Safety Τηλ. 22810 84727

Email: safety@maistraligroup.gr
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Ασφάλεια Δωματίων

Αυτόνομος Aνιχνευτής
Kαπνού

Σύστημα Διευθυνσιοδοτούμενης πυρανίχνευσης

Κουδούνι κινδύνου WC
(χωρίς καλώδια)

Αυτόνομος Φωτοηλεκτρικός
Ανιχνευτής Καπνού με 9V μπαταρία και κομβίο test για την
δοκιμή της ορθής λειτουργίας
του. Ειδοποίηση low battery.

Σε κάθε ανιχνευτή που τοποθετείται στα δωμάτια δίνεται μια
μοναδική διεύθυνση. Εάν ενεργοποιηθεί κάποιος ανιχνευτής εμφανίζεται το νούμερο του
στον κεντρικό πίνακα και
μπορεί άμεσα να προσδιοριστεί το σημείο από πού
προέρχεται ο συναγερμός.

Μέσα στο WC ή στο χώρο του
δωματίου τοποθετείται ένα
μπουτόν το οποίο με ένα
πάτημα μπορεί να ειδοποιήσει άμεσα τη ρεσεψιόν σε περίπτωση που ο πελάτης έχει
ανάγκη.

Διάρκεια ζωής 10 έτη.
Τοποθετείται με ταινία διπλής
όψης, χωρίς τρυπήματα.
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Προσφέρετε στους επισκέπτες σας ασφαλή διαμονή

Σχέδιο Διαφυγής
(evacation plan)

Φωτιστικό ασφαλείας
εσωτερικού χώρου

Χρηματοκιβώτια

Το πλάνο διαφυγής ορίζεται
πλέον από την Πυροσβεστική
Διάταξη και ζητείται από όλους
τους Tour Operators ως βασική
απαίτηση μαζί με την εκπαίδευση του προσωπικού για αντιμετώπιση περιπτώσεων έκτακτης ανάγκης.

Φωτιστικό ασφαλείας με leds,
συνεχούς μη συνεχούς λειτουργίας και αυτονομία 90 λεπτά.

Προσφέρετε στους επισκέπτες
σας λίγο περισσότερη άνεση
με το δικό τους χρηματοκιβώτιο, κατάλληλο για την φύλαξη
εγγράφων, κοσμημάτων και
πολύτιμων αντικείμενων.

Maistrali Safety Τηλ. 22810 84727

Τοποθετείται για να δηλώνει
την έξοδο κινδύνου και να
παρέχει αυτόματα επαρκή
φωτισμό στο χώρο σε περίπτωσης διακοπής ρεύματος.

Email: safety@maistraligroup.gr
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Ασφάλεια Κοινόχρηστων Χώρων

Πυροσβεστήρας
Minimal Design

Πυροσβεστική Φωλιά
με Σωλήνα

Πυροσβεστικός Σταθμός

Πυροσβεστήρας 6Kg Ξηράς
Σκόνης. Κατάλληλος για όλους
τους τύπους φωτιάς . Ιδανικός
για χώρους που επιθυμούν να
συνδυάζουν την ασφάλεια με
το design. Συμπεριλαμβάνεται
μαύρη πλαστική βάση για extra
προστασία του δοχείου.

Πιστοποιημένη φωλιά σύμφωνη με το EN671-2. Ειδική βαφή
για αντοχή σε εξωτερικούς
χώρους. Περιέχει πιστοποιημένο πυροσβεστικό σωλήνα 1¾»
(20m), πιστοποιημένο ορειχάλκινο κρουνό και πιστοποιημένο
ακροσωλήνιο τριών θέσεων.
Διαστάσεις :
55cm x 39cm x 18cm

Πολυστερικός σταθμός εσωτερικού χώρου με γατζάκια για
την τοποθέτηση των εργαλείων.
Εξοπλισμένος με τα απαραίτητα εργαλεία : λοστός, τσεκούρι,
αξίνα, φτυάρι, κουβέρτα,
φακός, κ.α.
Διαστάσεις:
70cm x 63cm x 18cm
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Ασφάλεια σε όλους τους χώρους

Αυτόματος Πυροσβεστήρας
Οροφής

Θήκη Πυροσβεστήρα με
δικό σας Λογότυπο

Απινιδωτής Φορητός

Φέρει ειδικό σπρίγκλερ στηνβάση του, το οποίο σε εντοπισμό φωτιάς θρυμματίζετε και
ξεκινά η αυτόματη κατάσβεση.
Ανάλογα το μέγεθός του
καλύπτει 5m2 ή 10m2. Ιδανικός
για τους χώρους των λεβητοστασίων, των πλυντηρίων, στις
γεννήτριες, στις αποθήκες κ.α.

Μεταλλική θήκη πυροσβεστήρα με πόρτα διάφανη ασφαλούς θραύσης. Δυνατότητα
βαφής της θήκης σε λευκό ή
μαύρο χρώμα και τοποθέτηση
του λογότυπου στο διάφανο
τζάμι με την κατάλληλη σήμανση Fire Extinguisher.

Αυτόματος εξωτερικός απινιδωτής σχεδιασμένος για την
παροχή απλών και άμεσων
φωνητικών οδηγιών.
Πλέον Υποχρεωτικός σε κάθε
Δημόσιο χώρο και χώρο
Μαζικής Συγκέντρωσης
Πολιτών βάση Ευρωπαϊκής
Εγκυκλίου.

Maistrali Safety Τηλ. 22810 84727

Email: safety@maistraligroup.gr
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Ιατρικά Βοηθήματα

Παλμικό Οξύμετρο

Ψηφιακό Πιεσόμετρο

Φιάλη οξυγονοθεραπείας

Χρησιμοποιείται για την
μέτρηση του κορεσμού της
ανθρώπινης αιμοσφαιρίνης &
της συχνότητας του παλμού
μέσω του δακτύλου του χεριού.
Η εύκολη χρήση βοηθά τον
ασθενή να κάνει μόνος του τις
μετρήσεις.

Αξιόπιστη συσκευή μέτρησης
της συστολικής και διαστολικής
αρτηριακής πίεσης καθώς και
της συχνότητας των παλμών.
Απλό στη χρήση ώστε να
χρησιμοποιείται εύκολα από
τον ίδιο τον ασθενή.

Ιατρικό αέριο πεπιεσμένο
κατάλληλο για αναπνευστική
χρήση. Χωρητικότητα 5lt.
Μέσος όρος διάρκειας
συνεχούς χρήσης 4-6 ώρες.
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Ιατρικά Βοηθήματα για την διευκόλυνση στη φιλοξενία των πελατών σας

Συμπυκνωτής Οξυγόνου *)

Αναπηρικό Αμαξίδιο *)

Πατερίτσες ή βακτηρίες

Αναπνευστική συσκευή
συνεχούς παροχής ιατρικού
οξυγόνου για θεραπεία ατόμων
που έχουν χαμηλά επίπεδα
οξυγόνου στο αίμα.

Αμαξίδιο μεταφοράς
εσωτερικού & εξωτερικού
χώρου για άτομα με
περιορισμένη κινητικότητα.
Διπλώνει για εύκολη μεταφορά
ή αποθήκευση.

Υποστηρικτικό βοήθημα
βάδισης από αλουμίνιο για
ηλικιωμένους ή άτομα που
έχουν υποστεί ατύχημα.

*) Δυνατότητα ενοικίασης
Maistrali Medical Τηλ. 22810 84727

Email: medical@maistraligroup.gr
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Pool Safety

Ράβδος Διάσωσης

Κυκλικό Σωσίβιο

Φαρμακείο Α' Βοηθειών

Λαβίδα πτυσσόμενη με μη
αιχμηρό άγκιστρο στην άκρη
σε 3 μεγέθη:

Χωρίς αφρό με εσωτερική
διάμετρο 40cm και
εξωτερική 60cm. Δεμένο με
σχοινί. Σύμφωνα με τη
νομοθεσία ο αριθμός των
σωσιβίων καθορίζεται από την
περίμετρο της κολυμβητικής
δεξαμενής.

Ιδανικό για πισίνες
εφοδιασμένο με τον
απαιτούμενο εξοπλισμό, σε
πλαστικό κουτί με
αποσπώμενη βάση για
τοποθέτηση στον τοίχο.

n

98/68 cm

n

210/123 cm

n

313/173 cm
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Απαραίτητα μέτρα ασφαλείας για πισίνες σύμφωνα με τη νομοθεσία

Test Kit PH - Χλωρίου
Τεστ κιτ ελέγχου νερού, με
φιαλίδια για καθορισμό PH και
χλωρίου.
Δυνατότητα δειγματοληψίας
νερού για χημική ανάλυση και
έκδοση πιστοποιητικού.

Maistrali Safety Τηλ. 22810 84727

Πινακίδες με οδηγίες και κανονισμούς για πισίνες
n

Για την ορθή χρήση και τους ισχύοντες κανονισμούς ασφαλείας

n

Για τις ώρες λειτουργίας

n

Για ενημέρωση ότι η πισίνα είναι κλειστή

n

Για το βάθος σε συγκεκριμένα σημεία

Δυνατότητα επιλογής υλικού κατασκευής
(αλουμίνιο, PVC, plexiglass)

Email: safety@maistraligroup.gr
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Εξοπλισμός Parking

Κώνος

Καθρέφτης Ασφαλείας

Στοπ Τροχού

Από εύκαμπτο PVC ώστε να
επανέρχεται στο αρχικό σχήμα
του όταν πατηθεί από
αυτοκίνητα. Με βαριά
λαστιχένια βάση και
αντανακλαστικές ταινίες για
υψηλή ορατότητα.

Κατασκευασμένος από
ανθεκτικό πλαστικό με καθαρή
εικόνα, εύκολος στην
εγκατάσταση και με επιλογή
στην κλίση τοποθέτησης.

Ενισχυμένο ανακλαστικό στοπ
τροχού από ανακυκλωμένο
λάστιχο. Αντιστέκεται στα
χτυπήματα χωρίς να σπάει,
εξαιτίας της ευκαμψίας που του
προσδίδει το λάστιχο.
Διαθέσιμο σε διάφορα μεγέθη.

Ύψος: 30cm | 45cm | 70cm
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Διαθέσιμα μεγέθη:
| 45 cm | 60 cm | 80 cm |

Προϊόντα για ασφαλή και άνετη στάθμευση

Μπάρα Στάθμευσης

Κολωνάκι Σήμανσης

Προστατευτικά Λάστιχα
Τοίχων και Γωνιών

Τρίποδη αναδιπλούμενη μπάρα
parking. Κατασκευασμένη από
γαλβανιζέ σιδηροσωλήνα
Φ32mm έχει διαστάσεις 700mm
x 450mm. Κλειδώνει με λουκέτο
και έχει ανακλαστικές ταινίες
κόκκινου χρώματος στο
οριζόντιο τμήμα της.

Κατασκευασμένο από PU
βιδώνεται στο έδαφος και χάρη
στα έντονα χρώματά του είναι
ορατό από μακριά. Με μεγάλη
αντοχή στα χτυπήματα και
επαναφορά στην αρχική του
θέση.
Ύψος : 45cm | 75cm

Προστατεύουν τις πόρτες των
αυτοκινήτων και τους τοίχους
των κτιρίων που
τοποθετούνται. Το κίτρινο και
μαύρο χρώμα τους τα κάνει
ευδιάκριτα από απόσταση
προλαμβάνοντας με τον τρόπο
αυτό τα ατυχήματα.
Εύκολη τοποθέτηση

Maistrali Safety Τηλ. 22810 84727

Email: safety@maistraligroup.gr
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Ασφάλεια Οχημάτων

Σετ Αυτοκινήτου

Φιάλη Οξυγόνου O-PUR

Αυτόματο Σύστημα FIDIAS
για τον κινητήρα

Περιλαμβάνει πυροσβεστήρα
1kg Ξηράς Σκόνης που αναγομώνεται, εξοπλισμένο μικρό
φαρμακείο Α' βοηθειών, ανακλαστικό τρίγωνο και κίτρινο
γιλέκο. Διατίθεται σε διάφανο
τσαντάκι.

Αλουμινένια φιάλη οξυγόνου
μιας χρήσεως. Περιέχει 8 λίτρα
καθαρού οξυγόνου για 70-80
εισπνοές σε περιπτώσεις
δυσκολίας αναπνοής, έλλειψης
ενέργειας, άσθματος, σε υπερήλικες, μετά από αλλεργικό
σοκ, καπνιστές, κα.

Το σύστημα κατάσβεσης είναι
μια θερμοευαίσθητη πλαστική
σωλήνα, που λιώνει μόλις επιτευχτεί Θερμοκρασία 110°C με
αποτέλεσμα το κατασβεστικό
υλικό της να διαχέεται στον
χώρο σε αέρια μορφή. Δεν χρειάζεται συντήρηση.
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Δημιουργείστε ασφάλεια για τους πελάτες στο επαγγελματικό σας όχημα

Πτυσσόμενος Κώνος

Σφυράκι θραύσης
Κρυστάλλων

Σφήνα Τροχού

Τηλεσκοπικός κώνος ύψους
45 cm που μπορεί να δεχτεί
λαμπάκι με μπαταρία (0,8kg).
Ειδοποιεί τα διερχόμενα οχήματα για αποφυγή ατυχήματος.

Συσκευή 2 σε 1: Σφυρί για
θραύση τζαμιών με διπλή κεφαλή και ειδικός κόφτης ζωνών
ασφαλείας.

Πλαστική σφήνα τροχού για
αυτοκίνητα και ελαφρά φορτηγά. Ακινητοποιεί το όχημα για
να γίνονται με ασφάλεια οι
εργασίες φορτο-εκφόρτωσης
αποκλείοντας την περίπτωση
να ξεκινήσει αθέλητα.

Ύψος σε κλειστή θέση 4cm.
Βάση 25cm x 25cm.

Απαραίτητο εργαλείο σε περίπτωση ατυχήματος.

Διαστάσεις:
20cm x 14cm x 12cm
Maistrali Safety Τηλ. 22810 84727

Email: safety@maistraligroup.gr
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Πινακίδες & Σημάνσεις Ασφαλείας

Πινακίδες Ρύθμισης
Κυκλοφορίας

Σήμανση Κτιρίων

Πινακίδες Πισίνας

Πινακίδες για τη ρύθμιση της
κυκλοφορίας στην ιδιοκτησία
σας:

Πινακίδες με γενικές πληροφορίες χώρων (WC, Wifi κτλ.) με
απαγορεύσεις και συμβουλές
συμπεριφοράς (κάπνισμα,
ρίψη απορριμμάτων κτλ.).

Πινακίδες για πισίνες με
κανόνες ασφαλείας (Ντους,
συνοδεία παιδιών, αλκοόλ),
προειδοποιήσεις κινδύνου
(βουτιές, ολισθηρό δάπεδο...)
και πληροφορίες (βάθος, ώρες
λειτουργίας …).

§ Parking
§ Απαγόρευση Στάθμευσης
§ Απαγόρευση Εισόδου
§ Parking ΑΜΕΑ, κ.α.
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Ενημέρωση, ειδοποίηση κινδύνου και συμβουλές συμπεριφοράς
Σχεδιασμός σύμφωνα με τις ανάγκες σας

Προειδοποιητικές Πινακίδες
στο χώρο εργασίας

Σήματα και Πινακίδες
Πυροπροστασίας

Σήματα Διάσωσης και
Πινακίδες Διαφυγής

Πινακίδες για την ασφάλεια του
προσωπικού στον χώρο εργασίας όπως στην κουζίνα, στις
εγκαταστάσεις πλυντηρίων,
στο λεβητοστάσιο και σε όλους
τους επικίνδυνους χώρους.

Σήματα πυροσβεστήρων και
εξοπλισμού πυροπροστασίας
όπως και πινακίδες με
ενέργειες και οδηγίες σε
περίπτωση πυρκαγιάς.

Σημάνσεις ασφαλείας έκτακτης
ανάγκης με πινακίδες
οδεύσεων διαφυγής, σημεία
συγκέντρωσης, εξοπλισμού
διάσωσης κ.α.

Maistrali Safety Τηλ. 22810 84727

Email: safety@maistraligroup.gr
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Υπηρεσίες Πυρασφάλειας

Συντήρηση Πυροσβεστήρων

Συστήματα
Τοπικής Εφαρμογής

Εγκαταστάσεις Υγραερίου
και Ανίχνευσης

Πιστοποιημένη εταιρία για τον
περιοδικό έλεγχο και την
αναγόμωση πυροσβεστήρων.
Η μόνη εταιρία στις Κυκλάδες
που τηρεί κέντρο επανελέγχου
για την υδραυλική δοκιμή
φιαλών υψηλής και χαμηλής
πίεσης.

Το καταρτισμένο προσωπικό
μας αναλαμβάνει την τοποθέτηση και συντήρηση Συστημάτων Τοπικής Εφαρμογής σε
κουζίνες εστιατορίων, με
πιστοποιημένα υλικά και
εγκεκριμένα προϊόντα από την
Πυροσβεστική Υπηρεσία.

Οι εγκαταστάσεις υγραερίου
γίνονται με πιστοποιημένα υλικά τηρούμενων όλων των
μέτρων ασφαλείας. Λόγω της
επικινδυνότητας του ως
εύφλεκτο υλικό πρέπει πάντα
να συνοδεύεται από ανίχνευση
(αυτόνομους ανιχνευτές ή
σύστημα).
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Εξειδικευμένο προσωπικό και ύψηλες υπηρεσίες

Υπηρεσίες Φωτιστικών
Ασφαλείας

Εγκατάσταση και
Συντήρηση Πυρανίχνευσης

Υδραυλική Δοκιμή Σωλήνων

Αναλαμβάνουμε την τοποθέτηση καινούργιων φωτιστικών
ασφαλείας και τον έλεγχο
αυτών που ήδη υπάρχουν στο
χώρο σας για τη βεβαίωση της
καλής λειτουργίας τους.

Αναλαμβάνουμε την εγκατάσταση και στη συνέχεια τη
συντήρηση της συμβατικής ή
διευνσιοδοτούμενης πυρανίχνευσης με την επιλογή του
κατάλληλου εξοπλισμού.
Ενημερώνουμε το προσωπικό
σας για την σωστή χρήση του
συστήματος.

Ελέγχουμε τους πυροσβεστικούς σωλήνες ανά τακτά χρονικά διαστήματα για την
αναγνώριση εξωτερικών
βλαβών ή φθορών και να τους
υποβάλουμε σε υδραυλική δοκιμή με πίεση. Παραδίδουμε
πιστοποιητικό καλής λειτουργίας.

Maistrali Safety Τηλ. 22810 84727

Email: safety@maistraligroup.gr
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Ασφαλή Τουριστικά Καταλύματα
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Ειδικοί για Ασφαλή Ξενοδοχεία και Τουριστικά Καταλύματα
Ελέγχουμε, συμβουλεύουμε, εκπαιδεύουμε …
n

Ελέγχουμε για τη συμμόρφωση με τους
κανονισμούς ασφαλείας.

n

Συμβουλεύουμε για όλα τα θέματα της ασφάλειας
που αφορούν στο δικό σας κατάλυμα.

n

Εκπαιδεύουμε εσάς και το προσωπικό σας για την
πρόληψη και τη σωστή διαχείριση της ασφάλειας του
καταλύματος σας.

Προβολή στο safetychecked.gr
Αποκτήστε το σήμα της safetychecked και προβληθείτε στη σελίδα μας ως ασφαλές κατάλυμα
εφόσον τηρείται τις απαιτούμενες προδιαγραφές.

Επισκεφτείτε την σελίδα μας: safetychecked.gr

Maistrali Safety Τηλ. 22810 84727

Email: info@safetychecked.gr
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