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Een kluis of brandblusser huren voor
evenementen of calamiteiten
Snel een kluis of brandblusser nodig?
MB Safety® heeft altijd huurkluizen en brandblussers beschikbaar voor inzet op korte termijn.
Wanneer een huurkluis of brandblusser?
In tal van situaties kan er behoefte ontstaan
om te komen tot de inzet van een huurkluis of
brandblusser.

Wat kan MB Safety® voor mij betekenen?
Voor zowel calamiteiten als voor evenementen heeft MB Safety® enkele specifiek geselecteerde modellen op voorraad om op korte
termijn in te kunnen zetten. MB Safety® draagt
zorg voor het transport heen en terug op de
dag en de tijd die wij zijn overeengekomen.
Voor een prijsberekening kunt u contact met
ons opnemen.

Wat kost het huren in mijn geval?
De kosten voor verhuur hangen af van het gewicht van het product,
het aantal huurdagen en het transport. Voor een prijsberekening kunt
u contact met ons opnemen.
Wat kan ik huren bij MB Safety®?
Bij het maken van een keuze voor een huurkluis zijn enkele zaken van
belang. Zo is de waardeberging van de kluis belangrijk. De waardeberging is een indicatief bedrag wat de zwaarte van de inbraakwerendheid aangeeft.
De keuze van een brandblusser is afhankelijk van het brandrisico, het
aantal aanwezige mensen en de eisen die door uw gesteld door uw
verzekering aangaande de brandveiligheid.
Onze specialisten verdiepen zich graag in uw specifieke benodigdheden.

Neem voor meer informatie contact met ons op.
Een van onze veiligheidsadviseurs vertelt u graag meer
over de mogelijkheden.
Zernikestraat 12
NL - 2991 XS Barendrecht
Tel. +31 (0) 180 555 200
sales@mbsafety.nl

www.huurkluis.nl

www.mbsafety.nl

Huurprogramma
Onderstaand een selectie:

Brandblussers
Getest en gecertificeerd conform EN-3

Inbraakwerende safes
Euroklasse 1, 2 of 3

Afstortkluizen
Euroklasse Depo 1, 2 of 3

Geldverwerking
Voor het tellen en controleren van geld.

Inbraakwerende lockers
Voor de opslag van
waardevolle zaken
tijdens evenementen.

Dubbeldeurs waardekluis
30 minuten geteste brandwerendheid

Afgestemd op uw wensen (soorten producten, lengte huurperiode etc.) doen wij u graag een passende aanbieding.
Neem contact met ons op voor meer informatie.
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