Persberichten

11.09.2018
Brandbeveiliging opnieuw gedefinieerd:
Nieuwe thema’s, nieuwe hallen, nieuwe Security. Van 25 tot en met 28 september 2018 zal de leidende vakbeurs voor safety
en security plaatsvinden in de expositiehallen in Essen. Meer dan 1000 exposanten zullen hun beveiligingsoplossingen...
meer
15.08.2016
WAGNER at Security Essen 2016 – Visions Become Reality
That is the slogan under which WAGNER will be exhibiting at Security Essen, to be held September 27-30,
2016. WAGNER’s stand at the world’s most important security and fire protection trade fair will feature
innovative, future-safe fire prevention...
meer
13.04.2016
The experts at the Wagner Group have been improving safety and security with innovation fire
protection solutions for 40 years
Their technology protects data centres and enormous logistics halls, museums and trains. In May, the fire
protection technology leader Wagner Group GmbH will be celebrating its 40-year existence together with its
employees. A success story which...
meer
24.08.2015
Logistica 2015
Van 10 t/m 13 november aanstaande wordt in de Jaarbeurs te Utrecht de Logistica 2015 georganiseerd. Dit is
de belangrijkste vakbeurs op het gebied van logistiek binnen de Benelux. Naast een groot en volledig
exposantenaanbod, heeft Logistica ook een...
meer
07.07.2015
Tailor-made fire protection for maximum-security data centres
Founded in 2010, DARZ GmbH is a full IT service provider offering top-quality colocation/housing, managed
services and data centre solutions in an extraordinary environment under ideal security conditions at its data
centre in Darmstadt. The data...
meer
19.03.2013
Uitnodiging: Intelligente brandbeveiligingsoplossingen live beleven
Wij verwelkomen u graag op de naast vermelde beurzen om u onze nieuwe technologieën en
oplossingen te tonen betreffende brandbeveiliging.
Eender in welke branche, eender welk gebouw of plaats - bescherming tegen brand heeft...
meer
18.02.2013
OxyReduct® verhindert brandverspreiding in opslagplaats van lithiumbatterijen
Batterij-brandtests met succesvolle goedkeuring door VdS
Zonder lithiumbatterijen redt geen enkele bedrijfstak het nog langer. Voordat de batterij in het toestel van de
gebruiker energie levert, moet ze in bijzondere...
meer
03.12.2012
OxyReduct® beveiligt vanaf 2013 de nieuwe bibliotheek van Birmingham
Het branddetectiesysteem OxyReduct® vormt het centrale element van de brandbeveiligingsoplossing in de
nieuwe bibliotheek van Birmingham. Het project, dat 189 miljoen GBP...
meer
12»
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