ONTRUIMINGSPLATTEGROND
LIGGEND
Blusdeken
Saval biedt je de hulpmiddelen die je in de eerste 15 minuten van een brand kunnen helpen de gevolgen voor personen en
goederen te minimaliseren. Een ontruimingsplattegrond van je gebouw is een onmisbaar onderdeel als het gaat om de
veiligheid voor je werknemers, je bezoekers en jezelf. Saval ontwerpt professionele ontruimingsplannen i.c.m. overzichtelijke
ontruimingsplattegronden die voldoen aan de geldende wetgeving, regelgeving en normen. Vanuit onder andere de
arbeidsomstandighedenwet is de werkgever verplicht zorg te dragen voor de veiligheid van zijn medewerkers, bezoekers en
anderen in zijn gebouw. Bij een calamiteit wordt een effectieve ontruiming georganiseerd door je bedrijfsnoodorganisatie
(bedrijfshulpverleners). Aanwezigen moeten zich snel in veiligheid kunnen brengen via een veilige vluchtroute.
Conform NEN1414
Met de ontruimingsplattegronden van Saval worden je vluchtwegen overzichtelijk gevisualiseerd conform de geldende
regelgeving zoals de NEN1414. Zo worden onder andere eisen gesteld aan pictogrammen, kleuren en tekstgrootten.
Ontruimingsplattegronden worden voorzien van je eigen bedrijfslogo en indien gewenst wordt de lay-out van de
ontruimingsplattegronden in de huisstijl van je organisatie doorgevoerd. Iedere verdieping en ieder gebouwdeel worden
voorzien van ontruimingsplattegronden. Tijdens onze standaard inventarisatie worden de locaties en het aantal
plattegronden bepaald.
Op de ontruimingsplattegrond wordt de kortste vluchtroute aangegeven, een duidelijke plaatsbepaling met “U bevindt zich
hier” en de veiligheidsmiddelen zoals de blusmiddelen, brandslanghaspels en EHBO materialen worden ingetekend. De basis
voor het maken van de ontruimingsplattegronden zijn de actuele bouwkundige tekeningen van je gebouw. Indien
noodzakelijk kunnen wij je bestaande plattegronden ook updaten.
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Energie, Data & Telecom
Voeding & Farmacie
Infrastructuur
Logistiek
Overheid
KMO
Gebouwbeheer
(Petro) Chemie
Industrie
Onderwijs

MEER WETEN?
Wij kunnen ons voorstellen dat je na het lezen van deze informatie nog vragen hebt over jouw specifieke situatie. We vertellen je graag welke oplossing bij jouw
brandrisico het meest effectief is.
Bel gerust met onze specialisten: We know.

www.saval.be • sales@saval.be • 03/6452510
Revisie: 03.09.2019

