
Vi ser till att skadorna av en brand blir så små som möjligt. Vi arbetar med allt 
inom brandskydd! De brandtekniska åtgärderna skall i ett tidigt skede arbetas 
in i projektet och fungera som en naturlig del av byggnaden. 

NÄR EN BYGGNAD UPPFÖRS ÄR DET 

    VIKTIGT ATT MAN TAR HÄNSYN TILL BRAND

TÄBY BRANDSKYDDSTEKNIK AB
Vasavägen 21, 187 73 Täby
Telefon: 08 - 792 16 01, Fax: 08 - 792 16 03
info@tbt.se    www.tbt.se

Installation av brandskivor i tunnel

KUNSKAPSFÖRETAG OCH OPERATIV UTFÖRARE
• Brandtätning

• Ljudtätning

• Brandisolering; stål och betong

• Brandskyddsmålning; stål, betong och trä

• Brandimpregnering; trä och textilier

• Inventering av befintligt brandskydd

• Rökluckor

• Led & nödljus

• Skyltning

• Brandsläckare

• Första hjälpen

• Utbildningar

• Service
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Utrymningsdörrar i tunnel



I N F O @ T B T . S E  •  T E L  0 8  7 9 2  1 6  0 1  •  V A S A V Ä G E N  2 1  •  1 8 7  7 3  TÄ B Y   

ALLT INOM
    BRANDSKYDD
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SERVICE & FÖRSÄLJNING

EN PLÖTSLIG FÖRÖDELSE ÄR LÅNGT VÄRRE ÄN MAN 
KAN FÖRESTÄLLA SIG ...

Först när det brinner får man ett kvitto på om man 
varit rätt förberedd med sitt brandskydd. Det bästa 
skyddet är därför att arbeta aktivt med förebyggande 
brandskydd. Något vi är experter på! 
Vi erbjuder en unik spetskompetens för att uppnå 
brandtekniska och estetiska krav för samtliga behov.

BRANDTÄTNING

Våra tekniskt kunniga brandtätningsmontörer ser till 
att Era brandavskiljande konstruktioner uppfyller kra-
ven enligt BBR. Vi tätar Era installationer från EI30 till 
EI240. 

BRANDSKYDD AV BÄRANDE KONSTRUKTIONER

Vi hjälper Er att brandskydda stål, trä och betongkon-
struktioner. Vi använder typgodkända brandskydds-
färger samt skiv och isolermaterial för att uppnå gäl-
lande R-klass.

 
VI ANVÄNDER RÄTT MATERIAL

Vi arbetar med de flesta förekommande typer och 
fabrikat avseende brandskyddsprodukter. Våra egna pro-
dukter, TBT Fire Stop är typgodkända samt klassade ur 
miljöaspekt.

KONTAKTA OSS TIDIGT

Det kan sägas på många sätt, men enkelt uttryckt 
– ju tidigare vi kommer in i bilden desto mer kan vi 
påverka dina kostnader. Kontakta oss redan i pro-
jekteringsstadiet för att brandtekniskt dimensionera 
alternativa lösningar. TBT ser till att lösningarna blir 
till förmån för alla involverade parter.

DIGITAL INVENTERING AV BEFINTLIGA BYGGNADER 

TBT inventerar även befintliga byggnader och ger 
förslag på kompletta brandskyddsåtgärder. Därefter 
upprättar vi ett åtgärdsprotokoll med prisförslag. 
Dokumentation i form av ritningar och protokoll 
innehållande utförda brandskyddsåtgärder kan även 
levereras digitalt.

 
BRANDDÖRRSTÄNGNING

Kompletta satser med central, knapp, magneter  
och detektorer finns för branddörrstängning.  
TBT projekterar, installerar samt utför service på  
dessa och serviceavtal kan med fördel tecknas.

LED/NÖDLJUSPRODUKTER

Vårt sortiment inom detta har utvecklats med framti-
dens LED-ljusteknik. LED finns som både hänvisnings- 
och LED/nödbelysningsarmaturer. Armaturerna passar 
både i teknikutrymmen och i exklusiva kontorsmiljöer.

BRANDSLÄCKARE & BRANDPOSTER

Våra tekniker utför service på de flesta förekomman-
de fabrikaten på marknaden. Vi följer SS3656.  
Vi erbjuder ett heltäckande sortiment av brandsläcka-
re och brandposter med miljöalternativ.

RÖKLUCKOR

Våra tekniker följer SVEBRA S-2006:1 riktlinjer vid 
service och nyinstallation av Er röklucka. TBT följer 
LSO (lagen om skydd mot olycka 2003:778), arbets-
miljölagen samt boverkets byggregler. 

FÖRSTAHJÄLPENPRODUKTER

TBT erbjuder allt från plåster till hjärtstartare.

SBA SYSTEMATISKT BRANDSKYDDSARBETE

Enligt lagen om skydd mot olycka (LSO) har ägare 
och nyttjanderättshavare av byggnader eller andra 
anläggningar det fulla ansvaret för brandskyddet. 
SBA innebär att man på ett strukturerat sätt planerar, 
utbildar, dokumenterar, kontrollerar och följer upp 
brandskyddet i en organisation. 
TBT kan hjälpa er att projektera och igångsätta just 
Ert SBA arbete.

ENKELT AVHJÄLPTA HINDER

TBT följer Boverkets föreskrifter framtagen 19 april 
2011 gällande enkelt avhjälpta hinder. 
Föreskrifterna gäller tillgänglighet och användbarhet 
för personer med nedsatt rörelse- eller orienterings-
förmåga. 
Vi hjälper Er att inventera era lokaler och se till att Ni 
följer föreskrifterna.

UTBILDNING

TBT erbjuder flera olika kurser inom brand och första 
hjälpen.

UTRYMNINGSVÄGAR

Vi ser till att rätt produkt kommer på rätt plats i 
utrymningssystem.

•	 Utrymningsskyltning

•	 Utrymningsplaner SS-2875

•	 Branddörrar inkl.montage

•	 Brandtätning av brandceller mm.


