
Een brandmeldinstallatie bestaat o.a. uit 

een besturingssysteem en rookmelders. 

Uit welke elementen een systeem exact 

bestaat is afhankelijk van uw gebruiks-

vergunning, de bouwtekeningen en 

uw (gewijzigde) bedrijfsactiviteiten en 

is per situatie uniek. Aan de hand van 

deze variabelen stellen onze experts 

een Programma van Eisen op, inclusief 

het bij uw organisatie best passende 

brandmeldsysteem. Na goedkeuring 

door de brandweer verzorgen wij de 

implementatie en optimaliseert u de 

veiligheid bij branduitbraak. 

Vanuit het Bouwbesluit bent u als 

gebouwgebruiker verantwoordelijk 

voor de brandveiligheid. Daarnaast 

eist uw brandverzekeraar dat uw 

brandmeldsysteem correct is geïnstal-

leerd en wordt onderhouden door een 

gecertificeerd branddetectiebedrijf. 

Synorga biedt daarom ook een onder-

houdscontract op maat èn adviseert 

u over blusmiddelen en een bijpas-

send noodverlichtingplan. Advies in 

de breedte spaart kosten en realiseert 

integrale brandveiligheid, met als doel 

de brand zo snel mogelijk meester te 

krijgen. 

Is de keuze voor een systeem gemaakt, 

dan verzorgt onze projectmanager een 

deskundige installatie. 

Onze expertise ligt in jarenlange 

ervaring, actuele kennis en de juiste 

engineeringvaardigheden. Bij het instal-

leren van brandmeldsystemen werken 

onze technici conform kwaliteitshand-

boeken en geldende NEN-normeringen. 

De geïmplementeerde systemen zijn 

van gerenommeerde fabrikanten.  Na 

de installatie ontvangt u een certificaat 

en zorgt Synorga voor oplevering aan 

brandweer en/of verzekeraar. 

Wilt u meer weten? www.synorga.nl/brandbeveiliging of bel: 088 - SYNORGA (088 - 796 67 42)
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Een uitslaande brand; de nachtmerrie voor elke ondernemer. Brand brengt de bedrijfscontinuïteit in gevaar 
en kan bij werknemers, klanten of bezoekers tot ernstig letsel leiden. Een brandmeldinstallatie signaleert een 
beginnende brand en beperkt gevolgschade door een snelle gebouwontruiming en het direct inzetten van 
brandbestrijding. Een betrouwbare èn functionerende installatie is dus van levensbelang. Als gecertificeerd 
branddetectiebedrijf voeren wij het volledige traject uit. Van het opstellen van een Programma van Eisen en 
de implementatie tot aan periodiek onderhoud. Met passie voor het vak èn voor onze klant. 

Integrale 
brandveiligheid

Kennis en kunde 
levert veiligheid 

Elk Programma 
van Eisen uniek 

Synorga signaleert brand  
Integrale brandbeveiliging



groep

• elektrotechniek

• verlichting

•  noodstroom

• data

• elektra inspecties

• energieadvies

•  duurzame producten

• beheer en opleiding

• inbraakbeveiliging

• brandbeveiliging

•  toegangscontrole

• camerasystemen

Wilt u meer weten? www.synorga.nl www.linkedin.com/company/synorga www.facebook.com/synorga
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De SYNORGA groep bestaat uit drie bedrijven die innovatieve en duurzame totaaloplossingen bieden 
voor een schoner milieu en een veiligere werk- en leefomgeving. Onze gezamenlijke drive ligt bij 
elektrotechnische installaties, inbraak- en brandbeveiliging en elektrotechnische inspecties 
& energieadviezen. De focus van onze 75 medewerkers is dagelijks gericht op een tevreden klant. 

Dat merkt u door onze persoonlijke benadering en geïntegreerde maatwerk oplossingen. 
Met één aanspreekpunt bouwt u op drie specialisten. Wij kennen onze klant en weten welke installaties 
of systemen u gebruikt en welke inspecties worden uitgevoerd. Korte communicatielijnen, een gericht 
advies, transparante afspraken en een efficiënte werkwijze zijn het gevolg. Onze specialistische kennis, 
oprechte klantbetrokkenheid en ons duurzame karakter van sterk en gezond familiebedrijf, vormen 
de synergie van SYNORGA. Al meer dan 45 jaar.
 
Onze gekwalificeerde medewerkers werken o.a. voor verzekeringsmaatschappijen, gemeentelijke 
instellingen, woningbouwverenigingen en bedrijven. Onze vooruitstrevende oplossingen ervaart u 
in bedrijfspanden, industrie, winkelcentra, scholen, zorginstellingen, kantoren en vastgoedcomplexen. 

SYNORGA groep:
hartverwarmende synergie


