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ZAMONTOWANYCH TRYSKACZY

Stawiamy na bezpieczeństwo i niezawodność, dlatego
starannie dobieramy elementy potrzebne do budowy
zamówionych systemów i instalacji przeciwpożarowych,
a prace wykonujemy w oparciu o restrykcyjne normy
polskie i ogólnoeuropejskie.
W codziennej pracy wykorzystujemy wieloletnie
doświadczenie branżowe zdobyte podczas realizacji
wykonywanych dla wielu przedsiębiorstw z całej Polski.
Na swoim koncie posiadamy także współpracę
z uznanymi firmami zagranicznymi. Zatrudniamy kadrę
inżynierów o wysokich kwalifikacjach oraz ekipy
certyfikowanych monterów.
Zajmujemy się kompleksowym projektowaniem,
wykonawstwem oraz zapewniamy obsługę serwisową
systemów i instalacji przeciwpożarowych w obiektach
budowlanych dowolnego typu. Realizujemy zlecenia
w halach przemysłowych, magazynach, obiektach
biurowych, bibliotekach, archiwach, elektrowniach,
rafineriach i wielu obiektach specjalistycznych
w standardzie PN-EN, FM Global lub VdS.
Naszym Klientom polecamy systemy przeciwpożarowe:
instalacje ppoż tryskaczowe, instalacje ppoż pianowe,
instalacje ppoż mgłowe, instalacje ppoż gazowe.

INSTALACJE PPOŻ TRYSKACZOWE
Zajmujemy się projektowaniem, montażem i serwisem instalacji przeciwpożarowych tryskaczowych.
Prace wykonujemy w oparciu o przepisy ochrony przeciwpożarowej obowiązujące na terenie Polski oraz
normy europejskie. Klienci mogą zamówić system w standardzie PN-EN, FM Global lub VdS.

INSTALACJE PPOŻ MGŁOWE
Oferujemy innowacyjne rozwiązanie z zakresu ochrony przeciwpożarowej obiektów nowoczesne systemy
mgłowe. Mgła wodna pozwala skutecznie zgasić pożar, a zarazem nie powoduje takich zniszczeń,
jak klasyczne instalacje tryskaczowe, które do likwidacji ogniska wykorzystują wodę.

INSTALACJE PPOŻ PIANOWE
Oferujemy projektowanie i montaż systemów przeciwpożarowych pianowych. Tego typu instalacje
dedykowane są do gaszenia zarówno substancji stałych, jak i ciekłych w klasie zagrożenia pożarowego
A i B (m.in. drewno, plastik, beton, benzyna, lakier). Można je wykorzystać także do gaszenia gazów (klasa
zagrożenia pożarowego C).

INSTALACJE PPOŻ GAZOWE
W ofercie posiadamy nowoczesne systemy przeciwpożarowe gazowe spełniające najbardziej restrykcyjne
normy. Polecamy je do pomieszczeń, gdzie klasyczne instalacje natryskowe lub zraszające mogłyby
spowodować zniszczenia. Zajmujemy się projektowaniem systemów, ich montażem oraz serwisem. Przed
budową instalacji wykonujemy specjalistyczne badanie Door Fan Test, które pozwala określić skuteczność
systemu - pod uwagę brana jest nieszczelność pomieszczeń.

Realizujemy zlecenia na rynku europejskim w halach przemysłowych, magazynach, obiektach biurowych, bibliotekach, archiwach,
elektrowniach, rafineriach m.in. BMW AG , DAIMLER AG, OPEL, VOLKSWAGEN, SEGRO PORSCHE, AMAZON , XXX LUTZ,
PANATONI, GOODMAN, SIEMENS AG, VGP PARK, JYSK, DHL, EGGER, KRONOSPAN, LIDL LOGISTIKZTRUM, SCHENKER,
ZELANDO,HOFFNER MOBEL, GREENFIELD, UPS, PROLOGIS, GARBE.
Grupa Multimax zatrudnia ponad 650 pracowników w tym 130 w pełni wyposażonych ekip monterskich z własną prefabrykacją.
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