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Met het Prymaxx brandblusser concept naar hogere veiligheid tegen lagere kosten. 

De nieuwste ontwikkelingen op het gebied van kleine blusmiddelen heeft geleid tot een geheel nieuw concept 
waarmee sneller geblust kan worden. 5 of 10 jaar keuringsvrij. 

• Kosten besparend. 
• Iedereen kan blussen. 
• Europese Norm (NEN) de EN 3-7 
• Blust 2 Liter Bio-ethanol gel 
• Verzegeld 100% garantie. 
• Kunststof 20% lichter in gewicht. 
• Blusvermogen 27A – 183B (Aramide 6 ltr.) 

Spray brandblusser Pro-line Indoor & Outdoor Glow in the Dark  
De Prymaxx Pro-line spray brandblusser is 5 jaar keuringsvrij, licht in gewicht en compact met één hand door 
iedereen te gebruiken. 

• Blust beginnende brand in enkele seconden. 
• Blust 2 Liter Bio-ethanol gel. 
• Geen of minimale schade. 
• Milieuvriendelijk, recyclebaar. 
• Biologisch afbreekbaar. 
• Outdoor van -15 °C tot 60 ° C. 
• Indoor van 0 °C tot 60 ° C. 
• Europese Norm (NEN) de EN 3-7 
• Voorzien van Rijkstypekeur. 

Aramide brandblusser 

Onze Aramide brandblusser is de laatste ontwikkeling op het gebied van duurzame corrosievrije en 
onderhoudsarme brandblusser met een levensduur van 20 jaar. De Aramide brandblussers zijn goedgekeurd 
/gecertificeerd conform EN3.  

• Goedgekeurd/ gecertificeerd volgens EN3. 
• CE-markering i.o.m. de PED. 
• 10 jaar fabrieksgarantie. 
• Kostenverlagend. 
• Vereist slechts eenvoudige inspectie. 
• Duurzaam en corrosievrij. 
• ± 20% lichter in gewicht. 
• 100% recyclebaar. 
• Verkrijgbaar als 6 en 9 ltr. Schuimblusser. 
• Verkrijgbaar als 6 en 9 kg. Poederblusser. 
• Het enigste blustoestel voorzien van Reducing Environment Impact zegel  
• Voorzien van Rijkstypekeur. 

 

 

 

Indien u meer informatie wenst over ons concept en welke besparing deze extra veiligheid voor u kan 

betekenen. Neem dan voor een vrijblijvend advies gerust contact met ons op. 
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