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REALISATIE

Cegelec Fire Solutions fungeert met de juiste kennis, ervaring en
innovatiekracht al in de initiële bouwfase als volwaardige partner. In nauw
overleg denken we mee in de planning en coördinatie, samen met de
bouwpartners en opdrachtgever. Met een gedegen voorbereiding en
structurele integratie van het brandveiligheidssysteem realiseren we
belangrijke kostenbesparingen. Zo weet u in elke fase van het proces exact
waar u aan toe bent.



Prefabriceren van installatiedelen



Cegelec Fire Solutions voert alle projecten uit met inachtneming van alle
veiligheids- en milieuvoorschriften voor mensen en middelen.

WAT DOEN WE?

Innovatie

Kies voor zekerheid met een gecertificeerde installatie
Alle brandsystemen die door de overheid of verzekering verplicht zijn gesteld,
dienen aan bepaalde normeringen en voorschriften te voldoen. Wanneer u
een installatie laat plaatsen, wilt u er zeker van zijn dat dit goed gebeurt.
Omdat veiligheid voor Cegelec Fire Solutions het allerbelangrijkst is, zijn onze
producten en diensten altijd van de hoogste kwaliteit. Onze systemen zijn
voorzien van keurmerken en certificaten. Zo voldoen we altijd ruimschoots
aan de strenge eisen die in de beveiligingsbranche worden gesteld, en weet u
zeker dat u uw veiligheidssystemen door een professioneel en erkend bedrijf
laat installeren en onderhouden.
Het certificeren van onze installaties gebeurt aan de hand van het CCVcertificatieschema wat u als afnemer zekerheid van ons vakmanschap en de
juiste preventiemiddelen biedt. Het certificatieschema is gericht op het
certificeren volgens NEN-EN ISO 17065 van VBB-systemen. VBB-systemen
(vastopgestelde brandbeheersings- en brandblussystemen) zijn
beveiligingssystemen die zijn ontworpen en vastopgesteld in gebouwen of
inrichtingen om mensen te beschermen, schade te beperken en het bedrijf
continuïteit te garanderen.
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Van ontwerp tot onderhoud.

VINCI Energies
Juridische informatie

VINCI Energies Belgium

Ontdek onze bijdrage aan
brandveiligheid.

VINCI Energies Nederland

Alle medewerkers van VINCI
Energies, en dus ook van Cegelec,
onderschrijven de uitgangspunten
voor maatschappelijk verantwoord
ondernemen van de VINCI Groep.
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