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Pressmeddelande
Presto Brandsäkerhet lanserar ett
nytt vattensäkrat brandpostskåp.
Presto lanserar nu ett helt nytt brandpostkoncept med vattensäkring,
4SVS. Baserat på Prestos beprövade 4S-serie, brandposter för infällt montage, har den nya serien samma dimensioner och egenskaper som tidigare,
men 4SVS har modifierats på flera punkter för att minimera risken för vattenskador.
- Årligen kostar vattenskador i byggnader ca 10 miljarder kronor. VVS-branschen har länge efterfrågat produkter och lösningar som minskar risken för
vattenskador. Vi är glada att vi nu kan erbjuda en produkt som möjliggör att
ett eventuellt läckage upptäcks och kan åtgärdas innan stora skador uppstår,
säger Robert Johansson, produktchef för brandposter på Presto Brandsäkerhet.
4SVS består av ett unikt ilägg som monteras i botten av skåpet och skapar
ett vattensäkert skikt. I framkant på skåpet och ramen finns två dräneringshål.
- Om läckage uppstår är det oftast fråga om droppläckage. Det gör att det
många gånger kan ta lång tid att upptäcka och vattnet kan redan ha gjort
stor skada. Tack vare vår konstruktion på skåp, ram och ilägg hindras vattnet
från att rinna ut bakom skåpet samt att det snabbare kan upptäckas säger
Robert Johansson.

Det unika,
typgodkända ilägget
monteras i botten skåpet för att
skapa ett vattensäkrat skikt.

4SVS tillverkas i Presto Brandsäkerhets fabrik i Gnosjö och finns tillgänglig
för försäljning.

Kontaktperson:
Robert Johansson
I ramens och skåpets framkant finns
dräneringshål som tillåter att vatten
från eventuellt läckage rinner ut på
framsidan och upptäcks fortare.

Presto Brandsäkerhet AB är en komplett leverantör av produkter och tjänster inom brandskydd och utrymningssäkerhet med
tillhörande rikstäckande service. Prestokoncernen är en svensk familjeägd företagsgrupp med huvudkontor och egen tillverkning samt centrallager i Katrineholm. Produktion av brandposter sker i Gnosjö. Företaget startade 1959.
Presto finns lokalt närvarande i hela Norden genom dotterbolag, servicekontor och samarbetspartners.
Totalt har koncernen 310 anställda och beräknas omsätta 426 MSEK under 2014.
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