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Bra brandsäkerhet är mycket mer än bara röda burkar…
Parallellt med försäljning av brandmateriel bedriver vi därför en bred
utbildnings- och konsultverksamhet. Våra konsulter kan hjälpa till med
bland annat följande:

Intern Brandskyddskontroll, IBK
IBK är en metod för att systematiskt planera,
genomföra och följa upp brandsäkerhetsarbetet. IBK
är för brandskyddet vad ISO 9000 är för kvaliteten.

Klassificering av Väl Brandskyddat
Hotell, VBH
Klassificerat som Väl Brandskyddat Hotell kan
endast de hotell bli vars byggnader uppdateras
till senaste brandskyddstekniska regler enligt
BBR och i övrigt minst uppfyller kraven för Intern
Brandskyddskontroll.

Brandskyddsdokumentation
I samband med ny-, om- eller tillbyggnad där det
ställs krav på brandskyddsdokumentation kan vi
projektera och dokumentera på vilket sätt fastigheten
skall skyddas mot brand.

Risk- och konsekvensanalys
Riskanalysen har till uppgift identifiera, värdera och
prioritera risker, med avsikt att eliminera, förebygga
eller reducera konsekvenserna av skaderiskerna.

Brandskyddsinventering
Ta pulsen på brandskyddet. Med en brandskydds-
inventering får du svart på vitt hur bra skyddet är och
förslag till förbättringsåtgärder.

Brandbesiktningar och brandutredningar
Dafo har sedan mer än 30 år aktivt arbetat med
fordonsbrandskydd, speciellt för bussar, lastbilar,
skogs- och gruvmaskiner och andra anläggnings-
maskiner. Som en del i denna verksamhet utför vi
även besiktningar och utredningar av brandskador.

Säkerhetspärm
Vi utarbetar och sammanställer säkerhetspärmar för
receptionister och andra personer med en
säkerhetsfunktion.

Vi genomför följande utbildningar:
Brandskyddsansvarig
En grundläggande utbildning för person som är
ansvarig för företagets brandskydd och riskhantering.

Utrymningsledare
Riktar sig till utrymningsansvarig för ett företag eller
avdelning.

Heta arbeten
Kursen riktar sig till de som utför, bevakar och ger
tillstånd för heta arbeten. Kursen följer Svenska
Brandförsvarsföreningens och försäkringsbolagens
krav och efter genomförd utbildning erhålls certifikat.

Allmän brandskyddsutbildning
Kursen riktar sig till alla anställda på ett företag och
behandlar brandförlopp, risker samt skadeförebyg-
gande och skadebegränsande skydd på företaget.

Praktisk brandövning med släckning
Praktiskt handhavande av brandsläckare och brandfilt.

Utrymningsövning
Praktisk övning med eller utan teaterrök.

Säker och representativ reception
Att hantera konflikter, fysisk säkerhet och
brandskydd utgör grunden i vår utbildning för
kundmottagare och receptionister.

Och mycket mer…
Vi ordnar kurser i egen regi eller tillsammans med
andra kursarrangörer på många andra områden t.ex:
- Första hjälpen, L-ABC, HLR
- Anläggningsskötare för brandlarm
- Föreståndare för brandfarlig vara
- Brandskyddskontrollanter för fordon
- Servicetekniker för brandsläckare m.m.


