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Noodvoorzieningen 

TecforRec is als technische groothandel 
gespecialiseerd in het leveren van alle voorkomende 
elektriciteitsvoorzieningen voor jachthavens. 
TecforRec heeft een breed assortiment aan 
producten binnen de jachthaventechniek zoals 
stroom- en waterzuilen, vuilwaterpompen, steiger- 
en wal verlichting, haventoegangscontrole- en 
management systemen, camerabewaking, 
reddingsmiddelen en blusvoorzieningen. 
 
Reddingsmiddelen mogen op jachthavens niet  
ontbreken om de veiligheid van klanten te 
waarborgen. TecforRec levert diverse 
reddingsmiddelen van simpele brandblusserhouders 
tot aan reddingsboeien, diverse reddingsstations en 
verbanddozen. 

Assortiment van de Noodvoorzieningen: 
- Complete reddingsstations 
- Brandblusserkasten 
- Droge poeder- en waterbrandblussers 
- Reddingsboeien 
- Verbanddozen 
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Reddingsboei 
- 30 inch reddingsboei met reflectoren en grijptouw 
- Polyethylene behuizing voor een 30” reddingsboei 
- 10 of 30 meter redding touw 
- 1200mm verzinkt stalen houder 

 

Brandblussers 
- Alle brandblussers zijn gecertificeerd 
- 6 kg poederblusser 
- 9 kg poederblusser 

 

Noodvoorzieningen 

Reddingsstations 
Keuze uit drie verschillende zuilmodellen: 
- Economy reddingsstation (budget variant) 

- Robuuste RVS of thermisch verzinkte voet 
- Geen verlichting 

- Classic reddingsstation 
- Hoogte: 1000 mm (midi) 
- Met LED verlichting (4x 1Watt) 
- Sabotagealarm 

- Quantum reddingsstation 
- Hoogte: 1000 mm (midi) 
- Met verlichting (8x 1Watt) 
- Sabotagealarm 

Standaard uitvoeringen voor alle drie modellen:  
- Brandblusser (6 kg) 
- Verbanddoos 
- Reddingsboei 
- Redding touw  (10 meter) 

Wand model 
- Wand model met brandblusser en/of verbanddoos 
- 200 mm verzinkt stalen houder 
- Enkele of dubbele brandblusserkasten mogelijk 

Verbanddoos 
- Voldoet aan richtlijnen, zoals opgesteld door Het Oranje Kruis 
- Hoogste normen qua inhoud, kwaliteit, doelmatigheid, gebruiksvriendelijkheid,  

veiligheid en houdbaarheid zijn gewaarborgd 
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Voor vragen, wensen of het aanvragen van een offerte kunt U 
graag contact met ons opnemen via onderstaande 
contactgegevens, ons TecforRec team staat graag voor U klaar. 
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