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Komplexní služby BOZP a PO
Bezpečný provoz je jedním ze základních předpokladů úspěchu
každé společnosti. Právnické a podnikající fyzické osoby
v ČR jsou povinny dodržovat řadu zákonných norem a předpisů v oblasti požární ochrany (PO) a bezpečnosti práce (BOZP),
přičemž orientace v této legislativě je velice složitá a vyžaduje
odbornou kvalifikaci.

Naše společnost se cíleně zaměřuje na profesionální
poskytování komplexních služeb BOZP a PO.

SVĚŘTE ODBORNOU PRÁCI PROFESIONÁLŮM,
ZÍSKÁTE TRVALOU JISTOTU VAŠEHO BEZPEČÍ

Nabízíme
•
•
•
•
•
•

služby BOZP a PO
hasicí přístroje
hydranty
servis a revize
fotoluminiscenční značení
bezpečnostní tabulky

Výhody
•
•
•
•

komplexní služby plně uspokojí veškeré požadavky klienta na BOZP a PO
externí služby snižují provozní náklady zákazníka
ucelená nabídka požární techniky a věcných prostředků BOZP a PO
nepřetržitý servis a pravidelné revize

Reference
• Generální ředitelství silnic a dálnic ČR - služby PO
• ZEXEL VALEO kompresor Czech s.r.o., Humpolec - služby BOZP a PO
• Armáda České republiky - servis a revize věcných prostředků PO
• JIPOCAR spol. s r.o. Jihlava - služby BOZP a PO
• EUROPARK SHOPPING CENTER s.r.o., Praha - služby BOZP a PO
• Úřad práce Jihlava - služby BOZP a PO
a mnoho dalších

Komplexní služby BOZP a PO

SVĚŘTE ODBORNOU PRÁCI PROFESIONÁLŮM,
ZÍSKÁTE TRVALOU JISTOTU VAŠEHO BEZPEČÍ

Bezpečnost a ochrana zdraví
při práci a požární ochrana

Revize a servis hasicích
přístrojů a hydrantů

•
•
•
•
•

• záruční a pozáruční servis (24 hodin denně)
• kontroly včetně vypracování revizní zprávy
• dílenské opravy hasicích přístrojů

konzultační, poradenská a lektorská činnost BOZP a PO
odstraňování zjištěných závad při provedených kontrolách
sledování lhůt kontrol a revizí
asistence našich odborníků při výkonu státního odborného dozoru
školení v oblasti BOZP a PO

Fotoluminiscenční značení
a bezpečnostní tabulky

Prodej a servis hasicích
přístrojů

• dodávka a montáž fotoluminiscečních značek
(horizontálních i vertikálních)
• dodávka a montáž bezpečnostních tabulek

Přenosné - práškové, sněhové, vodní, pěnové a plynové
Pojízdné - práškové, sněhové a pěnové

Prodej a servis hydrantů

zde uvedené zboží lze zakoupit
v našem e-shopu na www.klika.cz

• nástěnné vnitřní hydranty D25 a C52
• závěsné vnitřní hydranty s tvarově stálou hadicí dle ČSN 73 0873
a ČSN EN 671-1
• různá provedení – např. ocelový, zinkový plech, nerez, kyselině
vzdorný povrch
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