
Wat onderscheid Rever van andere bedrijven:
  Snel en landelijk inzetbaar 
  Adviserend en probleemoplossend 
  Brede technische inzetbaarheid

Bel Rever voor: 
  Inspectie, onderhoud en levering alle 

blusmaterialen 
  Inspectie en onderhoud veiligheids- en brand-

bestrijdingsmaterialen on- en o!shore 
  Inspectie, certi"ceren en reparatie droge blus-

leidingen conform NEN 1594:2006 
  Inspectie en levering van brandhydranten en 

waterkannonnen 
  Flowmetingen en spoelprogramma’s op 

bluswaternetten 
  Engineering en installatie van diverse 

brandblussystemen

Als REOB gecertificeerde onderneming voert Rever 
controles en inspecties uit aan allerlei blusmiddelen 
zoals blushaspels, blussers en controleert nood-
verlichting. Door snel te schakelen kan het bureau 
opdrachtgevers direct oplossingen bieden bij gebreken. 
Aanvullend beoordeeld Rever de werking van AED’s en 
controleert het aanwezige verbanddozen. 

Specialist op het gebied van droge 
blusleidingen
Hoge of complexe gebouwen moeten een systeem 
hebben om snel bluswater op elke plek in het gebouw 
te kunnen krijgen in het geval van en calamiteit. 
Hiervoor worden droge blusleidingen aangelegd. Een 
specialisme wat Rever al vele jaren voert. Bij complexe 
installaties wordt Rever gevraagd door aannemers, 
installateurs of andere brandbeveiligingbureaus om de 
installaties aan te leggen en te installeren. Daarnaast 
voert Rever de verplichte periodieke keuringen en 
inspecties uit en kan het in eigen beheer de leiding op 
druk zetten en zo de finale keuring uitvoeren, alsmede 
de periodieke druktesten uitvoeren.

REVER
Brandbeveiliging

Rever Brandbeveiliging voert controles en inspecties uit 
naar blusmiddelen en noodverlichting en is specialist 
op het gebied van aanleg, certificering, reparatie en 
onderhoud van droge blusleidingen. Het bedrijf werkt 
zowel voor (grote) gebouweigenaren als installateurs en 
 collega-brandinspectiebedrijven. Ook voor onderhoud aan 
de brandbeveiliging aan boord van een offshore platform 
ben je bij Rever aan het juiste adres.

Rever Brandbeveiliging
Maerlandtweg 26
2921 LC Krimpen aa/dd IJssel

  facebook.com/
reverbrandbeveiliging

0180 525 835 / 06 2603 6657
info@rever-brandbeveiliging.nl 
www.rever-brandbeveiliging.nl

  linkedin.com/company/
rever-brandbeveiliging/
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