


BESTCENTRUMBHP I P.POŻ.

SzanowniPaństwo,

Oddajemy w Wasze ręce kolejną edycję katalogu produktowego naszej firmy.
Mamy nadzieję, że w tej prostej i przejrzystej formie odnajdziecie interesujący
Was asortyment, a następnie dokonacie zakupów w jednym z punktów
handlowych naszej sieci. Na chwilę obecną nasi koordynatorzy sprzedaży
docierają do każdego miejsca w Polsce, a prawie 150 osobowa załoga w 9
Oddziałach oraz Centrali firmy jest do Państwa dyspozycji.

BEST to blisko 30 lat doświadczenia w dystrybucji artykułów BHP i P.POŻ.
To także przeszło 15 lat obecnościna rynku z produktami importowanymi pod
własnym logo BETTER.Dodatkowo, naszą ofertę stanowią światowe marki
o uznanej renomie w tym: 3M, UNIVET,DASSY,UVEXczyHONEYWELL.

Uzupełnieniem szerokiej gamy produktów jest możliwość uszycia odzieży ro-
boczej według własnego wzoru oraz oznaczenia jej firmowym logotypem,
metodą sitodruku lub haftu. Nie można zapomnieć także o usługach
wykonywanych przez mobilny Autoryzowany Serwis Sprzętu Gaśniczego
oraz o nowościach w ofercie takich jak choćby automaty do dystrybucji
asortymentu BHP.

Zapraszamydo współpracy.

z„BESTEM”bezpieczny jestem!



W ramach P.W. BESTsp.j. funkcjonuje Autoryzowany
Serwis Podręcznego Sprzętu Gaśniczego dysponujący
sprzętemFirm Brandschutz-technikMüller oraz Biatech.

OFERUJEMY:
– przeglądy okresowe, konserwacje,naprawy

sprzętu gaśniczego,
– badaniaokresowe zbiorników ciśnieniowych

wg zaleceńUDT,
– lokalizację oraz instalację podręcznego

sprzętu gaśniczego,
– znakowanie dróg ewakuacyjnych,
– pomiar wydatku i ciśnieniasiecihydrantowych,
– próby ciśnieniowewęży hydrantowych

płaskoskładanychi półsztywnych,
– dystrybucję sprzętu ppoż.

zeskładów fabrycznychproducentów,
– opracowywanie Instrukcji

Bezpieczeństwa Pożarowego. W ramach działalności
Autoryzowanego Serwisu oferujemy bezpłatną*
ocenę stanu technicznego podręcznego sprzętu
gaśniczegoi zabezpieczeńprzeciwpożarowych.

Polegaona na sprawdzeniu:
– stanu technicznego

podręcznego sprzętu gaśniczego,
– kompletności wyposażenia szafek hydrantowych

oraz sprawności sieci hydrantowych wewnętrznych
i zewnętrznych, prawidłowości oznakowania dróg
ewakuacyjnych,

– prawidłowości lokalizacji
podręcznego sprzętu gaśniczego.

Analiza potwierdzona zostanie sporządzeniem proto-
kołu wyszczególniającego niedociągnięcia.
Na życzenie Państwa stwierdzone usterki lub braki
zostaną usunięte przez nasz Autoryzowany Serwis na
preferencyjnych warunkach.
Proponujemy Państwu podpisanie stałej umowy na
świadczenie usług z zakresu ochrony ppoż.

Umowa na min. 3 lata pozwoli Państwu zaoszczędzić
znaczną kwotę ponieważ zweryfikowany podczas
przeglądu sprzęt zostanie bezpłatnie oznakowany
kontrolkami przedłużającymi jego ważność na kolejny
okres użytkowania.

UbezpieczenieOC od ryzyka wadliwego ich wykonania
daje naszym klientom dodatkową gwarancję bezpie-
czeństwa.

* szczegółowewarunki bezpłatnej usługi dostępnew siedzibiefirmy.
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Przeznaczonado gaszeniapożarów z grupy ABC.
Dedykowana dosamochodówosobowych,łodzi
motorowych i żaglowych,przyczep kempingowych.

Przeznaczonado gaszeniapożarów z grupy ABC.
Może być stosowana w samochodachosobowych,
dostawczych, a także w biurze, mieszkaniu,garażu,
warsztacie,łodzi,kempingu itp.

GAŚNICAPROSZKOWA
ABCGP-2X/Q, 2KG

GAŚNICAPROSZKOWA
ABCGP-1Z, 1KG

Przeznaczonado gaszeniapożarów z grupy ABC.
Zaprojektowana dla zabezpieczaniaobiektów
użyteczności publicznej, pomieszczeńbiurowych,
produkcyjnych,magazynów, kotłowni,garaży.
Doskonale sprawdzasię w transporcie samocho-
dowym,kolejowym i wodnym.

GAŚNICAPROSZKOWA
ABCGP-4X, 4KG

Przeznaczonado gaszeniapożarów z grupy ABC.
Do stosowania w samochodachciężarowych,
garażach,hotelach, w biurach, magazynach,
halachprzemysłowych,warsztatach itp.

Urządzenie przeznaczonedo gaszeniaukładów
elektronicznych,sprzętu komputerowego i RTV,
rozdzielni i szafsterowniczych znajdującychsię
pod napięciemdo 1 kV.Urządzenie nie powoduje
tzw.„szoku termicznego” jaki powstaje przy użyciu
gaśnicyśniegowej.Masacałkowita 8 kg.

URZĄDZENIEGAŚNICZE
UGS-2X,2KG

GAŚNICAPROSZKOWA
ABCGP-6X, 6KG

Przeznaczonado gaszeniapożarów z grupy ABC.
Do stosowania w samochodachciężarowych,
szkołach, garażach,hotelach, w biurach, magazy-
nach,halach przemysłowych,warsztatach itp.

GAŚNICA PROSZKOWA
ABCGP-12Z, 12KG

Przeznaczonado gaszeniapożarów z grupy ABC.
Do stosowania na stacjachbenzynowych,
w dużychzakładach przemysłowych, zakładach
papierniczych,tworzyw sztucznychi włókienni-
czych,tartakach,fabrykach mebli itp.

Przeznaczonedo gaszeniapożarów z grupy
BC.Zalecane sądo stosowania w magazynach,
biurach,archiwach,hotelach,hurtowniach.
Skroplony dwutlenek węgla jako czynnik gaszący
zapewnia „czyste gaszenie”.
Masa całkowita: GS-2X- 8 kg. ,GS-5X- 17 kg.

GAŚNICAŚNIEGOWA
GS-5, 5KG,GS-2, 2KG

GAŚNICAPRZEWOŹNA
25KGAP-25X ABC

Wykonane zblachy stalowej ocynkowanej,
malowane proszkowo.W wielkościach dla węży
płasko składanych(fi 52) lub wężypółsztywnych
(fi 25 lub fi 33).Drzwi opcjonalniepełne lub
z oknem.Kolorystyka - czerwone,białe lub
na zamówienie.

HYDRANTY
WEWNĘTRZNE
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Wykonana z blachy stalowej ocynkowanej 1 mm.
Drzwi mogąbyć wyposażonew okno zpleksiglasu,
zamykanezamkiem z zapasowymkluczykiem
umieszczonym zaszybką.
Dostępnaw kolorze czerwonym lub białym,
odmianynatynkowa lub podtynkowa.

Średnice:H - 25,52 mm;W – 52,75,110 mm.
Długości:H –15,20 m; W – 20 m.
Ciśnienie robocze: H – 1,0 MPa;W – 1,5MPa.
Ciśnieniemaksymalnepróbne: H i W -2,25 Mpa.

WĘŻEHYDRANTOWE-H
IDO MOTOPOMP-W,
ZŁĄCZNIKAMI

SZAFKANA GAŚNICĘ

Zastosowanie: wyposażenie szafek hydranto-
wych,przyłącza do węży.Materiały: odlew
aluminiowy ze stopu AK11-AlSi11 oraz
mosiądzMO58.Ciśnienie robocze 1,2 MPa.

Zastosowanie: wyposażenie szafek hydranto-
wych,przyłącza do węży.Materiały: odlew
aluminiowy ze stopu AK11-AlSi11 oraz
mosiądzMO58.Ciśnienie robocze 1,2 MPa.

ZAWÓRHYDRANTOWY
ZH-25

ZAWÓRHYDRANTOWY
ZH-52

Przeznaczonydo stosowania z hydrantami
podziemnymi o ciśnieniu nominalnym 1 MPa,
do czerpaniawody o temperaturze do 50 st.
Celsjusza.Dwie nasadywyjścia o średnicy 75 mm.

STOJAK
HYDRANTOWY

Prądownica stożkowa z tworzywa sztucznego. Do otwierania,zamykania i ciągłej regulacji
wydajności i rodzaju strumienia wody
(zwartego i rozproszonego).Regulacja
odbywa się poprzez obrót częścichwytowej
prądownicy wykonanej z tworzywa sztucznego.
Ciśnienie robocze od 0,2 MPa do 1,2 MPa.

PRĄDOWNICA
HYDRANTOWA
TURBO25 I52

PRĄDOWNICA
ZWYKŁA52

Stosowane sądo połączeń szybkozłącznych
węży tłocznych lub ssawnychze sprzętem
pożarniczym.Materiał - odlew aluminiowy
ze stopu AK11-AlSi11.Wielkości: 25,52,75,
110 mm.Gwint zewnętrzny lub wewnętrzny.
Wytrzymałość zaczepów3,5 MPa.

NASADY STORZ
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BESTCENTRUMBHP I P.POŻ.

CENTRALA

ZIELONA GÓRA
ul. Naftowa 8

sekretariat
tel./fax 68 320 37 20

dział sprzedaży
tel. 68 320 24 66
tel. 68 325 70 15

księgowość
tel. 68 320 37 10

dział zaopatrzenia
tel. 68 452 04 45

zakład odzieżowy
tel. 68 320 37 23

serwis gaśnic
tel. kom.500 010 923

e-mail: zgora@bestbhp.pl

STRONAINTERNETOWA

www.bestbhp.pl
SKLEPINTERNETOWY

www.better.com.pl

ODDZIAŁY MAPA

GŁOGÓW
ul. Elektryczna 4
tel./fax 76 834 15 83
glogow@bestbhp.pl

GORZÓWWLKP.
ul. Zielona33/34
tel./fax 95 725 07 30
gorzow@bestbhp.pl

JELENIAGÓRA
ul. Sobieskiego56/58
tel./fax 75 752 40 41
jelenia@bestbhp.pl

ŁÓDŹ
AlejaPolitechniki 22/24
tel. 790 607 518
lodz@bestbhp.pl

PIŁA
ul. Długosza 29E
tel./fax 67 351 94 66
pila@bestbhp.pl

POZNAŃ
ul. Budziszyńska19/27
tel. 577 888 355
poznan@bestbhp.pl

SZCZECIN
ul. Jagiełły 9A
tel. 502 183 802
tel. 500 096 761

ŚWIDNICA
ul. Łączna4
tel./fax 74 853 37 42
swidnica@bestbhp.pl

WROCŁAW
ul. Buforowa 2
tel. 71 336 17 71
wroclaw@bestbhp.pl

DYSTRYBUTOR

z„BESTEM”bezpieczny jestem!


