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Bij Uro-Flame ligt betaalbare productinnovatie in de 
brandveiligheidssector ten grondslag aan de oprichting en 
het succes van een bedrijf dat inmiddels naamsbekendheid
geniet in Nederland, België en Duitsland. Als toonaangevend
producent & groothandel van premium brandblussers, 
brandslanghaspels, custom made haspelkasten, en droge 
blusleidingen, etc… (die overigens allemaal in Noord-West
Europa geproduceerd worden), zijn wij in staat om tijdige
leveranties van een steeds ruimer assortiment te garande-
ren tegen concurrerende prijzen. Uro-Flame is een 
producent & groothandel van brandblusmiddelen die haar
producten aan installateurs en gecertificeerde
bedrijven levert. Tevens ondersteunt 
Uro-Flame architecten en project managers
in de bouw met advies, bestek (zie STABU) en
eventueel 3D BIM objecten.

URO-FLAME, SINDS 2008 EEN 
BELANGRIJKE SPELER IN NOORD-EUROPA

Uro-Flame begon in 2008 als producent van 
hoogwaardige brandslanghaspels en ergono-
misch ontworpen haspelwagens als gevolg van 
tekortkomingen op dat gebied in de Nederlandse 
markt (de keus was goede kwaliteit tegen hoge 
prijzen of produkten van twijfelachtige kwaliteit 
tegen lagere prijzen). Uro-Flame heeft zich sinds 
de eerste dag van haar bestaan voorgenomen om 
de markt een andere en betere keuze te bieden. 
De combinatie van hoogwaardige produkten met 
een voordelig prijskaartje. Tenslotte is brand-
veiligheid iets waar men geen risico mee zou 
moeten of willen nemen. Het betaalbaar maken 
van degelijke blusmiddellen is dan ook ons doel.

URO-FLAME 
PRODUCENT EN GROOTHANDEL VAN 
BRANDBLUSSERS, AUTOMATISCHE 
BLUSINSTALLATIES, BRANDSLANG 
HASPELS, HASPELKASTEN & DROGE 
BLUSLEIDINGEN

ZAKELIJKE KWALITEIT

Door de helder gedefineerde zakelijke kwaliteitsnorm  
die wij onszelf ten doel stellen, bieden wij een veilig en 
betrouwbare samenwerking die meerwaarde toevoegt. Dit 
is dan ook een van onze pijlers van onze bedrijfsvoering. 
Helder gedefinieerde doelen en productie met de hoogste
standaard worden onderschreven door gerelateerde 
certificaten die Uro-Flame heeft verworven en welke ook 
op Europees niveau worden erkend (Rijkstypekeur, BENOR, 
IMO, LPCB, etc..). Met andere woorden kwaliteit en ver-
nieuwingen staan bij ons hoog in het vaandel. Een van onze 
zakelijke drijfveren is dan ook een constante verbetering van 
alle aspecten binnen Uro-Flame, met als doel expansie van 
de gehele organisatie en het realiseren van gestelde doelen. 

URO-FLAME BIEDT:

- Levering uit eigen voorraad
- Distributie en Warehouse in eigen beheer
- Levering binnen 24 uur in Nederland en België
- Custom made produkten aangepast naar wens van klant
- After Sales Service 
- Uw eigen label op produkten
- Ondersteuning bij promotie en acties
- Certificering dealerschap 

KWALITEIT IN ALLE OPZICHTEN

Onze filosofie is heel eenvoudig: Uro-Flame staat voor 
betaalbare kwaliteit in de breedste zin van het woord 
en in alle opzichten. Dit is ook wat u van Uro-Flame kan 
verwachten: een klantgerichte service waarbij vakkundig
advies aan de basis ligt en een breed en diep assortiment
kwaliteitsproducten tegen concurrerende prijzen.
 
 
VAKKUNDIG PERSONEEL

Uro-Flame medewerkers zijn deskundig op hun vakgebied
en geven u graag advies. Bent u zelf een vakkundige
specialist en herkent u zich in Uro-Flame, dan kunnen wij u, 
door onze constante groei, regelmatig nieuwe vacatures
aanbieden.

HASPELKASTEN

HOGE DRUK DROGE BLUSLEIDING

BRANDVERTRAGENDE IMPREGNEERMIDDELEN

WATERVOERENDE ARMATUREN

URO-FLAME
Noorderbaan 4
NL-5388 RB Nistelrode

T.: +31(0)412 61 06 01
F.: +31(0)412 61 04 24
 

info@uro-flame.eu

WWW.URO-FLAME.EU 
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AUTOMATISCHE BLUSSYSTEMEN

BLUSDEKENS

BRANDBLUSSERS

BRANDSLANG- EN WERKHASPELS


