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INCA Techniek, gecertificeerde dealer

De fireblocker is een uniek, op aerosol gebaseerd brandblusmiddel van 

FirePro® gecombineerd met de hitte-detector van fireblocking systems. 

In uw scootmobiel zorgt de fireblocker ervoor dat uw scootmobiel 24 uur per 

dag, 365 dagen per jaar en 15 jaar lang, mits onderhouden,  voorzien is van 

een brandblusser.

INCA Techniek is een gecertificeerde dealer van de fireblocker. Dit houd in dat 

onze monteurs een uitgebreide cursus voor het juist monteren en 

onderhouden van het systeem hebben gevolgd. U ontvangt na plaatsing en 

onderhoud telkens een nieuw certificaat en uw scootmobiel wordt van een 

herkenningssticker voorzien.

De meeste scootmobielen zijn op de best mogelijke manieren beveiligd om 

brandgevaar te voorkomen. Toch kan het voorkomen dat door schade aan 

scootmobiel of lader, slijtage, onjuist gebruik of na een aanrijding de kans op 

brandgevaar behoorlijk toeneemt. Dit is dan ook de reden voor gemeentes in 

samenwerking met de brandweer om stalling in een niet brandveilige ruimte 

af te raden en soms zelfs te verbieden.

Met de fireblocker is dat verleden tijd. Uw scootmobiel is altijd en overal 

beschermd door het ingebouwde blussysteem.

* Er zijn dealers toegewezen door heel Nederland. Het kan zijn dat wanneer u woonachtig bent in een regio van een 

andere dealer dat we u aanmelding doorverwijzen. De dealer uit die regio neemt dan contact met u op.

*

Bent u geïnteresseerd in de volledige beschrijving van de techniek, kijk dan in onze uitgebreide brochure. Deze kunt u 

op onze website vinden bij de fireblocker.

Flyer

Prijslijst (exclusief btw)

11401 Fireblocker inbouwset FPJC1 €   395,00 

11402 of 11403 verplicht

11402 Montage fireblocker in nieuwbouw INCA scootmobiel €     65,00 

inclusief Certificaat en Herkenningssticker

11403 Montage fireblocker €   125,00 

inclusief Certificaat en Herkenningssticker

11404 Onderhoud fireblocker €     14,75 

- visuele controle

- nieuwe batterij, certificaat en herkenningssticker

10307 Voorrijkosten binnen 20 km van Emmeloord €     39,00 

10018 Voorrijkosten €     59,00 


