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Spoločnosť FIREcontrol s. r. o. je tu pre Vás od roku 1999.

Je mnoho povolaní, ktoré musí robiť človek s láskou, aby sa tomu mohol venovať celý život. Povolanie 
v oblas� ochrany pred požiarmi je jedným z nich. Ak robíte niečo so zanietením a srdcom odrazí sa to aj 
na výsledku. Oheň je dobré mať pod kontrolou. Preto sme toto presvedčenie dali aj do názvu firmy. Naše 
služby v oblas� požiarnej ochrany poskytujeme od roku 1999. Nazbierali sme veľké množstvo skúsenos� 
s rôznymi situáciami v oblas� požiarnej bezpečnos� a aj preto pôsobíme na trhu ochrany pred požiarmi 
s kreditom spoľahlivého partnera už desiatky rokov.  

Pre našich klientov a partnerov zabezpečujeme služby a produkty:
Špecialista požiarnej ochrany
Prostredníctvom osôb s odbornou spôsobilosťou - Špecialista 
požiarnej ochrany, poskytujeme našim zákazníkom riešenia pro�-
požiarnej bezpečnos� stavieb pri zmene účelu využi�a priestoru, 
rekonštrukciách, či novostavbách - požiarny projekt.

Technik požiarnej ochrany
Každá právnická osoba a fyzická osoba - podnikateľ má povinnos� na 
úseku požiarnej ochrany podľa zákona NR SR č. 314/2001 Z. z. 
o ochrane pred požiarmi v znení neskorších predpisov. Tieto povinno-
s� zabezpečuje prostredníctvom odborne spôsobilej osoby, t.j. Tech-
nikom požiarnej ochrany.

Bezpečnosť a ochrana zdravia pri práci
Každý zamestnávateľ je povinný zabezpečiť pre svojich zamestnancov 
preven�vne a ochranné služby, ktoré pomáhajú zamestnávateľom pri 
zaisťovaní bezpečnos� a ochrany zdravia pri práci a predovšetkým 
s prevenciou rizík vrátane psychosociálnych rizík a ochranou pred 
nimi. Bezpečnosť a ochrana zdravia pri práci je súbor činnos�, 
vedúcich k zníženiu nebezpečných a škodlivých faktorov pracovného 
prostredia a vytvoreniu bezpečného pracoviska pre zamestnancov.
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FIREcontrol s. r. o.
PARTNER PRE VAŠU POŽIARNU BEZPEČNOSŤ

Kontrola, servis a predaj hasiacich prístrojov
Pre rýchly zásah pro� požiaru sú v objektoch ideálnym pomocní-
kom prenosné hasiace prístroje. Dodávame všetky typy hasiacich 
prístrojov, s preukázanou zhodou vlastnos� v súlade s vyhláškou 
MV SR č. 719/2002 Z. z. Vykonávame záručný a pozáručný servis 
hasiacich prístrojov všetkých etablovaných značiek na trhu 
v zmysle vyhlášky MV SR č. 719/2002 Z. z.

Nástenné hydranty a hadicové navijaky, podzemné a nadzemné 
hydranty a ich kontrola
V zmysle posúdenia pro�požiarnej bezpečnos� stavby Vám zabezpečíme 
všetky požiarne zariadenia na dodávku vody na hasenie požiarov, s preukáza-
nou zhodou vlastnos� v súlade s vyhláškou MV SR č. 699/2004 Z. z. Zabez-
pečíme vám hadicové navijaky s tvarovo stálou hadicou i nástenné hydranty 
s plochými hadicami, nadzemné a podzemné hydranty. Súčasne sa postaráme 
o ich kontrolu a servis v súlade s vyhláškou MV SR č. 699/2004 Z. z.

Požiarne prestupy a upchávky
Prestupy rozvodov a prestupy inštalácií cez požiarno deliace 
konštrukcie musia byť utesnené stavebnými materiálmi, ktoré zabez-
pečia požadovanú požiarnu odolnosť a tým zabránia šíreniu požiaru. 
Vykonávame utesňovanie konštrukcií takými materiálmi, ktoré sú 
cer�fikované na preukázanie zhody požiarnotechnických charakte- 
ris�k.

Požiarne dvere, požiarne klapky
Realizujeme pravidelné kontroly, preven�vnu údržbu a prehliadky požiarnych uzáverov 
(dverí, okien a klapiek) od výrobcov VEKTOR VD, HASIL, s.r.o., ASSA ABLOY Door Slova-
kia s.r.o., PYROBATYS SK, s.r.o., LARK s.r.o., Masonite CZ spol. s r.o. a servis požiarnych 
klapiek Kovona Karviná, Mandík, Systemair.
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Veľkoobchodný a maloobchodný predaj požiarnej techniky a príslušenstva
V skladoch na našich prevádzkach v Bra�slave a v Trnave máme pre vás pripravených 
cez 350 položiek rôznych tovarov. Žiadajte náš katalóg tovarov a služieb.


