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BEZPEČNOSTNÍ STANICE 
OSTROVY ZÁCHRANY 

SafetyLine 

Stanice Záchranný ostrov 
Individuální řešení, výbava podle přání 
 
 

 
Centrální kontaktní místo pro bezpečnost a první pomoc 

 
Přizpůsobeno vašim individuálním potřebám - 100% variabilní 

 
Jasně viditelné díky barevnému odlišení 

 
Snadná manipulace a tím usnadnění práce 

 
Extrémně robustní - vyrobené výhradně z nerezové oceli 

 
K dispozici jako 3stranný ostrov nebo panely k upevnění na stěnu 

 
 

Vytvořte centrální, jasný kontaktní bod pro první pomoc, požární ochranu a osobní ochranné prostředky (OOP) 
s naší novou a jedinečnou stanicí B-SAFETY! 
 
Stanice B-SAFETY je plně přizpůsobitelné řešení, které 
vyhovuje vašim jedinečným místním potřebám. Stanice 
může být vybavena téměř všemi příslušnými 
bezpečnostními výrobky a zajišťuje centrální uložení 
a snadnou dosažitelnost pomůcek. Ušetřete čas a peníze 
vy i vaši odborníci na bezpečnost: rychle a snadno získejte 
přehled o spotřebě a době použitelnosti produktů. 
 
Výborná viditelnost a přehlednost usnadňují práci vašim 
zaměstnancům a kolegům. Stanice je vyrobena 
z nerezové oceli a poskytuje tak nejen prostor 
pro bezpečnostní informace, ale také umožňuje 
individuální osazení pomůckami. 
 
Stanice B-SAFETY je k dispozici v několika variantách: 
jednotlivé panely pro upevnění na zeď nebo volně stojící 
Záchranný ostrov se třemi stěnami. Jako speciální funkci 
můžeme nainstalovat záchranná svítidla s piktogramem 
a nouzové osvětlení stanice – dodatečné bezpečnostní 
světlo pro osvětlení ochranných pomůcek v případě 
výpadku napájení. 
 
Poradíme vám, nabízíme správné řešení na míru!  
 
Výrobek: B-Safety nebo rovnocenný 
Objednací číslo: BRU BSA-31-01  
Výhradní dodavatel v ČR a SR: www.OcniSprchy.cz (Bangco s.r.o.) 
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OSTROVY ZÁCHRANY 

SafetyLine 

   

   

Defibrilátor 
Lékárnička 
Gel proti popáleninám 
Čisticí ubrousky na rány 
Ampule pro výplach očí 
Kapesní dýchacích masky/roušky 
Dezinfekční prostředek na ruce 
... 

Bezpečnostní upozornění, 
piktogram 
Hasicí přístroj 
Hlásič požáru - základnová stanice  
Hasicí deka  
Úniková kukla  
Záchranný žebřík 
... 

Ochranné brýle 
Dýchací roušky 
Víceúčelové rukavice  
Ochranné přilby 
Špunty do uší 
Jednorázové rukavice 
... 

 
Rozměr nástěnných panelů: 1 100 x 600 mm 
Rozměr záchranného ostrova: 1 900 x 900 mm (průměr) 

 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

Dodatečné osazení svítidly Objednací číslo  

PYRO-LUX, pro panel první pomoci,  
únikové signální svítidlo a nouzové svítidlo pro osvětlení 
bezpečnostních zařízení s 5 LUX 

BRU BSA-NL-21 

PYRO-LUX, pro protipožární panel, 
únikové signální svítidlo a nouzové svítidlo pro osvětlení 
bezpečnostních zařízení s 5 LUX 

BRU BSA-NL-23 

PYRO-LUX, pro panel s osobními ochrannými pomůckami, 
únikové signální svítidlo a nouzové svítidlo pro osvětlení 
bezpečnostních zařízení s 5 LUX 

BRU BSA-NL-25 


