
 

 

Bezpieczeństwo  

Twojej  

Firmy 

USŁUGI PPOŻ i BHP 
  

Mamy przyjemność przedstawić 

Państwu ofertę dotyczącą 

świadczenia usług z zakresu 

szeroko pojętej ochrony 

przeciwpożarowej i BHP. 
 
 

 
 

DOBÓR OPTYMALNYCH ROZWIĄZAŃ  
 
SPECJALNIE DLA TWOJEJ FIRMY 

 
Nasz zespół skupia młodych i 

kreatywnych ludzi, posiadających 

rzetelną wiedzę popartą codzienną 

pracą zawodową.  

 

Dysponujemy wykwalifikowaną kadrą 

inżynierów, posiadających wieloletnie 

doświadczenie zawodowe w dziedzinie 

ochrony przeciwpożarowej. 

 

Od wielu lat z powodzeniem 

rozwiązujemy najtrudniejsze 

zagadnienia związane z 

bezpieczeństwem pożarowym 

budynków oraz obiektów 

budowlanych. 

 



 

ZAKRES USŁUG: 

 analiza i kontrola bieżącego stanu 

ochrony ppoż. 

 stały nadzór nad obiektami i 

terenami 

 doradztwo i opiniowanie 

 opracowywanie i aktualizacja 

instrukcji bezpieczeństwa 

pożarowego,  

 wykonywania planów 

ewakuacyjnych obiektu w 

formacie .dwg,  

 prowadzenie szkoleń z zakresu 

ochrony 

przeciwpożarowej(teoretyczne i 

praktyczne) 

 organizowanie i prowadzenie 

ćwiczeń ewakuacyjnych,  

 wyposażanie obiektów w znaki 

ewakuacyjne oraz w podręczny 

sprzęt gaśniczy 

 przegląd, konserwacja i legalizacja 

gaśnic oraz innych systemów 

ppoż. 

 próby wydajności i ciśnienia 

hydrantów wewnętrznych i 

zewnętrznych 

 

Proponujemy kwoty niższe o 20%  

niż dotychczas ponoszone przez Państwa 
 

Wychodząc naprzeciw oczekiwaniom klienta, 

pierwszy podstawowy przegląd stanu 

bezpieczeństwa przeciwpożarowego budynku 

wykonujemy bezpłatnie.  

 

Dzięki temu mogą Państwo bez ryzyka 

ponoszenia jakichkolwiek kosztów ocenić 

kompetencje, jakość oraz profesjonalizm 

wykonywanych przez nas usług. 

 

Gaśnice 

hydranty 

Legalizacja 

Przeglądy 

 

Współpracowaliśmy dotychczas 

m.in. z  

Galeria Bałtycka 

Bank Pekao S.A. 

Energa 

Carrefour 

Hydrobudowa 

Quattro Towers 

 

Przeprowadzamy 

przeszkolenia 

zarówno teoretyczne 

jak i praktyczne z 

użyciem gaśnic i 

sprzętu ppoż.  

 

Szkolenia 

organizowane są w 

siedzibie firmy, aby 

 nie kolidowało to  

z systemem pracy  

i obowiązkami 

służbowymi.  
 

To co nas wyróżnia to konkurencyjne ceny, dyspozycyjność i 

szybki czas realizacji oraz fakt, że wszystkie sprawy związane 

z Państwa firmą prowadzone są bezpośrednio przez jednego 

wykwalifikowanego pracownika naszej firmy.  

Nie muszą się Państwo martwić,  że wasze zlecenie utknie 

gdzieś na trasie komputer-drukarka w dużej korporacji 

przeciwpożarowej. 

 
 

Plany ewakuacyjne 

Znaki ewakuacyjne 

Wyposażanie 

         Kontakt z nami: 

 

    Tel. 504-093-624 

       697-50-20-30 
 
 

   www.btf -gdynia.com.pl 
 

e-mail: btf.kontakt@wp.pl 
 


