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„FirePro“ pristato platų ugnies slopinimo sistemų ir sprendi-
mų paketą visoms pramonės šakoms.
Modernūs „FirePro“ kondensuoto aerozolio gesinimo įtaisai 
integruojami su sertifikuotais stebėjimo pultais, valdikliais, 
aptikimo sistemomis, signalizacijomis ir kitais reikalingais 
priedais. Be to, kiekvienas kondensuoto aerozolio įtaisas ir 
sistema tiekiama kartu su visomis reikalingomis techninėmis 
brošiūromis, instrukcijomis ir programine įranga. Be to, užtikri-
name ir nuolatinę techninę pagalbą po pardavimo bei, esant 
reikalui, siūlome mokymus.

PRIEŠGAISRINĖ ĮRANGA

AEROZOLINĖS
GESINIMO SISTEMOS
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PRIEŠGAISRINĖ ĮRANGA

• Gesintuvai – milteliniai,

angliarūgštės, putų

• Gesintuvų atsarginės dalys

• Gesintuvų užpildai – milteliai,

angliarūgštė, putokšlis

• Gesintuvų dėžės

• Spintelės gesintuvams

• Uždangalai gesintuvams

• Gesintuvų laikikliai

A klasė jų metu dega įprastos medžiagos: mediena, popierius, guma, 
plastmasė, tekstilė ir t.t.

B klasė gaisrus gerokai sunkiau užgesinti, nes dega skysčiai: benzinas, 
spiritas, lakas, tepalai ir t.t

C klasė degančios dujos (vandenilis, acetilenas, angliavandeniliai ir kt. 

D klasė jų metu dega metalai ir ju lydiniai (titanas, kalis, natris, magnis)

E klasė “elektriniai” gaisrai dažniausi pramoniniuose pastatuose, 
įrengimuose su elektros įtampa

F klasė kai dega maistiniai riebalai restoranuose, biurų virtuvėse, 
valgyklose, kemperiuose, namuose ir pan.

GAISRŲ KLASĖS



EVAKUACIJOS PLANAS/ EVACUATION PLANAUKŠTAS
FLOOR 1

112
BENDRASIS PAGALBOS

TELEFONO NUMERIS

TVIRTINU
UAB „Garant Safety“

Pramones g. 8a,
Klaipėda

Parengė:

ProTech
Žilvinas Vengalis

Elektros skydelis
Electrical board

Gesintuvas
Extinquisher

Gaisrinis čiaupas
Hydrant

Gaisrinės signalizacijos
mygtukas

Fire alarm button

Jūs esate čia
You are here

Pagrindinis
evakuacijos kelias
Primary Exit route

Atsarginis
evakuacijos kelias

Secondary Exit route

PRIEŠGAISRINĖS PASLAUGOS:
• Gesintuvų patikra
• Gesintuvų patikra mobilioje stotyje
• Evakuacinių planų rengimas
• Gaisrinių signalizacijų patikra
• Automatinių gaisro gesinimo

sistemų montavimas ir aptarnavimas
• Gaisrinių žarnų aptarnavimas
• Gaisrinių čiaupų ir hidrantų patikra
• Įmonėms adaptuoti priešgaisriniai

mokymai
• Gesintuvų kabinimas
• Priešgaisrinis patalpų ženklinimas

ASMENS APSAUGOS PASLAUGOS:
• Kvėpavimo aparatų patikra ir

remontas
• Oro cilindrų pildymas
• Dujų analizatorių patikra
• Aukštalipių įrangos patikra
• Alkotesterių patikra

TEIKIAMOS PASLAUGOS PRIEŠGAISRINĖ ĮRANGA
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• Gasrinės žarnos

• Gaisrinių žarnų dežės

• Gaisriniai švirkštai

• Priešgaisrinės dėžės

• Nedegūs audeklai

• Priešgaisriniai skydai

• Pirmosios pagalbos rinkiniai /

Vaistinėlės (atnaujinta sudėtis)

• Automobilio saugos komplektai
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UGNIAGESIŲ APRANGA UGNIAGESIŲ ĮRANGA

ASMENS APSAUGA ASMENS APSAUGA



PRIEŠGAISRINĖ ĮRANGA
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• Ugniai atsparios juostos
• Ugniai atsparūs sandarikliai
• Ugniai atsparūs dažai
• Ugniai atsparios

ventiliacinės angos
• Ugniai atsparios įvorės

PASYVI GAISRINĖ SAUGA

PRIEŠGAISRINĖ ĮRANGA

HIDRAULINIAI IR 
PNEUMATINIAI 
PRIEŠGAISRINIAI 
GELBĖJIMO ĮRANKIAI



Certified Partner
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Nešiojami dujų detektoriai Alkotesteriai

Pilno veido kaukės

Puskaukės Kvėpavimo aparatai

Filtrai Polytron

Pilno veido kaukės su 
filtrais

ASMENS APSAUGA

PROFESIONALI
TECHNIKA

BAUER Compressors, INC. – kompanija žinoma visame 
pasaulyje kaip viena inovatyviausių ir patikimiausių aukšto 
slėgio sistemų kvėpavimo įrangai gamintoja.

BAUER oro kompresoriai yra tinkamiausias sprendimas 
norit užtikrinti kvėpavimo takų saugumą ir itin gryną orą.

Kiekvienas produktas, nuo nedidelės mobilios sistemos iki 
didžiausios stacionarios stoties priešgaisrinėse gelbėjimo 
stotyse, nardymo operacijų vietose, laivuose ar gamyklo-
se, yra gaminamas atsižvelgiant į galutinį vartotoją.

ŠVARUS ORAS 
PRAMONEI IR ŽMOGUI

ASMENS APSAUGA



ABSORBUOJANČIOS PRIEMONĖS SKYSČIAMS, CHEMIJAI, NAFTAI

Granuliuotas
absorbentas

Absorbuojančios
bonos

Absorbuojantys
padai

Avarijų likvidavimo
rinkiniai pagal

individualų poreikį

Sintan teršalų ir naftos 
produktų šalinimo 

priemonė Before After
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„Kratos Safety“ turi integruotą pramoninę žaliavų bazę nuo pradinių 
operacijų iki galutinio produkto, sertifikuotą laboratoriją, projektuotojus 
ir technikus. „Kratos Safety“ asortimentas atitinka Europos standartų 
reikalavimus, naudotojų komforto ir ergonomikos lūkesčius darbo vietose.

• Apraišai
• Aukštalipių vedlinės
• Kritimo sulaikymo įrenginiai
• Lynai su energijos sugertuvais
• Apsaugos nuo kritimo lynai
• Jungtys

• Tvirtinimosi įranga
• Pakilimo-nusileidimo įranga
• Specifinė įranga
• Įrangos komplektai
• Svorio ribotuvai

APLINKOS APSAUGAASMENS APSAUGA
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APLINKOS APSAUGA

EV GAISRO KONTROLĖ

MAŽAS
AUDEKLAS*

E-paspirtukai
E-dviračiai 
Buitinė 
elektronika

E-paspirtukai
E-motoroleriai
EV-įkrovimo stotelės

E-dviračiai
E-paspirtukai
E-motoroleriai
EV-įkrovimo stotelės
E-autobusų/
E-automobilių parkingai

E-automobiliai
E-SUV
Parkingai,
požeminės
stovėjimo
aikštelės

* Atminkite - vien audeklas neužgesina akumuliatoriaus gaisro. Tai tik leidžia kontroliuoti ir suvaldyti situaciją.

2 X 2 M

3,5 X 3,5 M

Nedegus 
audeklas*

6 X 9 M
Aerosolio 
prietaisai

VIDUTINIS
AUDEKLAS*

6 L LIČIO
GESINTUVAS

FIRE ISOLATOR
RINKINYS

NAFTOS PRODUKTŲ IŠSILIEJIMO 
SUVALDYMO IR SURINKIMO 
SPRENDIMAI
Jie gali būti pritaikomi įvairiose vietovėse – arktikoje, naftos išgavimo 
platformose, laivuose, jūrų uostuose, upėse, ežeruose, kituose vandens 
telkiniuose.
Produktai:
• Skimeriai
• Naftos produktų sulaikymo bonai, greito reagavimo neskęstantys

bonai ir ritės
• Siurbliai ir maitinimo blokai
• Įvairūs įrangos bei panaudotų bonų gabenimo laivai
• Laikino surinktų naftos produktų sandėliavimo sprendimai ir kita pa-

galbinė įranga



WWW.GESINU.LT

KLAIPĖDA

Vilniaus pl. 8, 94105 Klaipėda

+370 46 416208

patikros@garant.eu

VILNIUS

Linkmenų g. 50, 08217 Vilnius

+370 5 219 5707

vilnius.patikros@garant.eu

RYGA

Ganību dambis 30B, LV-1005

+371 239 93301

protech.riga@garant.eu

MES TEN,
KUR MŪSŲ KLIENTAS

VILNIUS

KLAIPĖDA

RYGA




