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Uro-Flame heeft een duidelijk doel: het op de markt brengen van veilige, innovatieve en betaalbare
blusmiddelen en toebehoren. Deze toonaangevende producent én groothandel levert premium producten 
aan installateurs en gecertificeerde onderhoudsbedrijven. 
Tevens voorzien ze architecten en projectmanagers in de bouw van professioneel advies en bestek. 

DÉ AUTORITEIT IN BLUSMIDDELEN EN TOEBEHOREN

HOE HET BEGON

Al sinds het begin, in 2008, heeft de op-
richter van Uro-Flame zich voorgenomen 
om de markt voor brandveiligheid een 
betere keus te bieden. Als het gaat om 
blusmiddelen loop je liever geen risico 
en daarom heeft Uro-Flame producten 
ontwikkeld van superieure kwaliteit voor 
een voordelige prijs. Dit gegeven, in com-
binatie met het maatwerk dat ze leveren, 
de snelle levertijden en het hoogwaardig 
advies, maakten dat ze al snel gezien 
werden als dé autoriteit van de Neder-
landse markt. 

DE URO-FLAME STANDAARD

De Uro-Flame lat ligt hoog. Dat is onder 
andere te zien aan vele verworven certi-
ficaten op zelfontwikkelde producten. De 
slimme productinnovaties worden door 

de doelgroep met open armen ontvan-
gen en de deskundige medewerkers van 
Uro-Flame worden regelmatig gevraagd 
om projectmatig ‘special products’ te 
ontwikkelen en mee te denken in de ont-
wikkelfase van bouwprojecten. 

  

UNIEKE DESIGNS

Zoals eerdergenoemd heeft Uro-Flame 
veel certificaten verworven op haar pro-
ducten. Twee van die unieke designs zijn 
de ‘duo haspelwagen’ en de combinatie 
‘brandslanghaspel en haspelkast’.

WAT URO-FLAME BIEDT

• Levering uit eigen voorraad
• Distributie en groothandel in eigen beheer
• Snelle leveringen in Nederland en België
• Producten op maat 
• Allround advies

• Mogelijkheid tot private label op producten

NL
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HASPELKASTEN

HOGE DRUK DROGE BLUSLEIDING

BRANDVERTRAGENDE IMPREGNEERMIDDELEN

WATERVOERENDE ARMATUREN

URO-FLAME
Noorderbaan 4
NL-5388 RB Nistelrode

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

info@uro-flame.eu

WWW.URO-FLAME.EU 
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AUTOMATISCHE BLUSSYSTEMEN

BLUSDEKENS

BRANDBLUSSERS

BRANDSLANG- EN WERKHASPELS

BRANDSLANGHASPEL EN 
HASPELKAST

Deze combinatie is uniek omdat de has-
pelkast een inbouwdiepte heeft van 
slechts 135 mm waar een 20, 25 en zelfs 
een 30 meter brandslanghaspel in past. 
De Uro-Flame haspels zijn er in grote 
diversiteit, van brandslanghaspels tot 
industriële haspels. Voor alle producten 
geldt dat er verschillende bladdiameters, 
opbouwdieptes en slanglengtes lever-
baar zijn. Indien gewenst denkt Uro-Flame 
ook mee in de ontwerpfase van de bouw,
zodat de architect de kasten kan inte-
greren in het bouwontwerp. 
Op deze manier wordt niet alleen de 
beste, maar ook de mooiste oplossing 
geboden voor elke situatie van brandbe-
veiliging. De haspelkasten zijn leverbaar 
in vrijwel elke denkbare RAL-kleur. Naast 
een fraaie vormgeving hebben de has-
pelkasten een unieke scharnierconstruc-
tie: de deur is volledig nastelbaar en er zit 
een deurgreep over de gehele lengte van 
de deur, zodat je deze eenvoudig kunt 
openen in een hoek van 180°.

DUO HASPELWAGEN

Ook de oerdegelijke duo haspelwagen 
is een uniek en populair product. De 
haspelwagen is altijd voorradig en dat 
betekent dat deze direct geleverd kan 
worden. In steeds meer gebouwen met 
grote ruimtes, zoals magazijnen en 
opslaggebouwen wordt de duo-haspel-
wagen toegepast. De haspelwagen is 
uitgevoerd met een brandslanghaspel en 
een toevoerhaspel die aan de waterlei-
ding kan worden gekoppeld. Zo kan deze 
eenvoudig worden uitgelopen zonder de 
hele slanglengte mee te slepen. Waar 
andere haspels een totale afstand van 30 
meter bestrijken, kan een duo-haspelwa-
gen met gemak een afstand tot wel 100 
meter overbruggen. Op aanvraag zijn er 
zelfs wagens leverbaar met een slang-
lengte van totaal 120 meter. De Uro-flame 
duo-haspelwagens hebben een breedte 
van ca. 55 cm en kunnen eenvoudig door 
iedere deur worden gemanoeuvreerd. 

OVERIGE PRODUCTEN

Naast deze twee unieke producten biedt 
Uro-Flame nog veel meer op het gebied 
van blusmiddelen en aanverwante arti-
kelen zoals brandblussers, blusdekens, 
brandvertragend impregneermiddel en 
watervoerende armaturen. Deze produc-
ten zijn altijd ruim voorradig en verkrijg-
baar in allerlei soorten en maten. De 
deskundige medewerkers van Uro-Flame 
adviseren je graag. 


