MB Safety® company profile
Al 30 jaar is MB Safety® de partner als het gaat om producten voor professionele gelden waardeberging en brandblusapparatuur. MB Safety® is gestart in 1989 en heeft zich
sinds die tijd ontwikkeld tot een toonaangevend specialist met een breed programma security products. MB Safety® staat voor vakmanschap en kwaliteit met een enthousiaste,
klantvriendelijke benadering.
BRAND- EN INBRAAKWERENDE KLUIZEN
Ook service en onderhoud
Kluizen en brandkasten in elke uitvoering en voor iedere toepassing. Voor het professioneel opbergen van (wissel)geld, documenten, waardepapieren etc. Ons leveringsprogramma bestaat uit
moderne, gecertificeerde kluizen in alle klasses met een uitstekende prijs-kwaliteitsverhouding. Door Europese certificeringen
worden onze producten altijd geaccepteerd door uw verzekeraar.
Speciale website: www.mbsafety.nl

SLIMME IQ SLEUTELBEHEER- EN LOCKERMANAGEMENTSYSTEMEN
Wie heeft wanneer welke sleutels gepakt?
Sleutelbeheer- en lockermanagementsystemen uit de zogenaamde
IQ-serie zijn hoogwaardige producten gebaseerd op de laatste technologieën. De IQ-systemen zijn direct gebruiksklaar (dus plug-andplay) en zeer eenvoudig in gebruik. Het gehele systeem is ondergebracht in een stalen behuizing of kluis. Toegang kan worden verleend
door een PIN-code, maar is ook mogelijk d.m.v. een toegangspas,
bijvoorbeeld van uw eigen toegangscontrole systeem. De systemen
zijn in diverse uitvoeringen beschikbaar en bovendien modulair opbouwbaar.
Speciale website: www.sleutelbeheer.nl

MB FIREPROTECTION
Verkoop, installatie en onderhoud brandblussers
De mens heeft behoefte aan een vertrouwde en veilige omgeving, daar
hoort ook brandblusapparatuur bij. MB Safety® kan u in deze behoefte
voorzien zowel zakelijk als privé. Onze divisie brandblussers staat graag
voor u klaar.
•
•
•
•
•

Verkoop, installatie en onderhoud brandblussers
Onderhoud brandhaspels
Afpersen droge blusleidingen
Inspectie en onderhoud noodverlichting
Periodiek / maandelijks testen brandmeldinstallatie

Speciale website: www.mbfireprotection.nl
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SLEUTELKLUIZEN
Sleutels achter slot en grendel
Verantwoorde berging van o.a. reserve- en voertuigsleutels in
sleutelkasten en kluizen, ook volgens eisen van het RDW. Uitleesbaar elektronisch kluisslot

LOCKERS
Opbergen makkelijk gemaakt
Multifunctionele en flexibele oplossingen voor bijvoorbeeld personeel,
flexwerkers, bezoekers, studenten en gasten.
Lockerunits met veiligheidssloten wisselende gebruikerscode en automatische vrijgave

CILINDERS EN SLUITSYSTEMEN
Voor elke deur een oplossing
MB Safety® is vertrouwd leverancier van mechanische en elektronische cilinders en sluitsystemen voor zowel zakelijke als privé toepassingen. Gecertificeerde cilinders o.a. SKG** en SKG***, cilindertrekbeveiliging en inbraakpreventie

VEILIGHEIDSPIEGELS
Zicht op elke situatie
Convex veiligheidsspiegels, panoramische spiegels en logistieke spiegels
voor iedere binnen- of buiten toepassing.
UV bestendig en leverbaar in acryl en slagvast polycarbonaat
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KLUISDEUREN & WAARDEKAMERS
Voor elke omgeving en situatie
Met prefab kluisruimtes, waardekamers en safe rooms kunt u deze
kluiskamer vrijwel overal binnen uw bedrijf opbouwen. Door de
toepassing van compacte paneelwanden kan de ruimte volledig
aan uw (maat)wensen worden aangepast.

DOCUMENTEN- EN LADENSAFES
Voor het veilig opbergen van uw documenten
Documenten- en ladensafes zijn een veilige oplossing voor de (dag)
berging van geld, waardedocumenten, reisdocumenten etc. Elektronische ladensafes met tijdvertraging

KASSA- EN AFSTORTKLUIZEN
Geld opgeborgen veilig en snel
Afroomkluizen en afstortsafes zijn leverbaar in verschillende uitvoeringen, met indicatie waardeberging van alle klassen (o.a. gecertificeerd EN 1143-2). MB Safety® is specialist op het gebied van afroomsystemen bij de afrekenpunten zoals afroomkluizen en afroomboxen
met tijdvertraging, maar ook afstortkluizen voor het veilig storten van
bijvoorbeeld sealbags.

MILIEU & VEILIGHEID
Berg gevaarlijke stoffen goed op
Brandveiligheidsopslagkasten volgens o.a. EN 14470-1 voor opslag van
gevaarlijke stoffen en chemicaliën. Getest en gecertificeerd volgens NENEN 14470-1 inclusief pictogrammen/symbolen conform ISO 3864
Met o.a. automatisch sluitende deuren, luchttoevoer- en afvoer en opvangbakken.
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