
svt Products BV
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Samen met svt 
werken aan veiligheid 

en succes!
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svt Products BV in Bleiswijk is uw aanspreekpunt en 
leverancier voor producten en systemen voor passieve 
bouwkundige brandpreventie. We denken graag mee in 
oplossingen en kunnen snel leveren vanuit ons eigen 
magazijn of via onze partners. Bovendien bieden we handige 
tools voor het vinden van de juiste brandwerende oplossing 
en het registreren en rapporteren van uw projecten. 

Maar de naam svt staat voor een organisatie die nog veel 
meer in huis heeft. De svt Group of Companies, waar svt 
Products deel van uitmaakt, is al meer dan 50 jaar één van 
de toonaangevende fullservice providers op het gebied van 
brandbeveiliging, met een uitgebreid portfolio van state-of-
the-art producten en toepassingen wereldwijd. Niet alleen 
voor de bouwsector, maar ook voor industriële toepassingen 
zoals scheepsbouw & off-shore, energiecentrales en 
automotive.

Met een eigen research & development afdeling en eigen 
productie, internationale vestigingen en een intensief 
partnernetwerk in 50 landen, maakt svt een uitgebreide 
ondersteuning mogelijk op basis van gecertificeerde 
brandpreventie-oplossingen. 

Kortom, met svt Products BV kunt u rekenen op een sterke 
en betrouwbare partner. We protect your values!

svt Products BV te Bleiswijk

svt Products BV – Onderdeel van 
de svt Group of Companies 

Op het uitdagende gebied van Brandbeveiligingstechnologie 
is gedegen onderzoek de basis van elk betrouwbaar, 
hoogwaardig product of systeem. Het team van de 
technische afdeling van svt spreekt alle kennis en 
innovatieve kracht aan om nieuwe producten en systemen 
te bedenken die voldoen aan het brede scala van strenge 
brandvoorschriften en zich in alle sectoren onderscheiden. 

De brandtesten worden zowel in-house als bij externe, 
onafhankelijke testcentra gerealiseerd. Als de systemen aan 
de strenge testvoorwaarden hebben voldaan wordt ook in 
eigen huis geproduceerd. In Nederland en Duitsland worden 
de systemen en producten onder de gerenommeerde 
merknaam FLAMRO® op de markt gebracht, verder wordt 
internationaal ook de naam PYRO-SAFE® gebruikt. 

Omdat we ons binnen de svt Group of Companies inzetten 
om te werken in overeenstemming met de nieuwste 
gezondheids- en veiligheidsprincipes voor werknemers, 
en met inachtneming van het milieu, kunt u er zeker van 
zijn dat u met uw keuze voor svt eersteklas producten en 
diensten ontvangt die zijn ontwikkeld vanuit een gevoel van 
wereldwijde verantwoordelijkheid. 

het Totaalpakket van svt – van
Ontwikkeling tot Beproefde Oplossing 
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1   Afdichtingsoplossingen voor kabeldoorvoer  
Bijvoorbeeld: FLAMRO® CT Cable Tube

2   Afdichtingsoplossingen met steenwolschot 
Bijvoorbeeld: FLAMRO® BS 60-2 Brandschot

3   Afdichtingsoplossingen met mortel (muur) 
Bijvoorbeeld: FLAMRO® Novasit BM Mortelschot

4   Verhoogde vloeren 
Bijvoorbeeld: FLAMRO® CT ML Cable Tube

5   Brandbeveiliging in en rond voegen 
Bijvoorbeeld: FLAMRO® AC Acrylaatkit

6   Afdichtingsoplossingen voor doorvoeringen  
door steenwol brandschotten 
Bijvoorbeeld: FLAMRO® BS-60-1 Dubbellaags 

7   Afdichtingsoplossingen met mortel (vloer) 
Bijvoorbeeld: FLAMRO® Novasit BM Mortelschot

8   Brandbeveiligingssystemen voor kabels  
Bijvoorbeeld: FLAMRO® DG-CR 0.7 Kabelbandage 

9   Kabelcoatings 
Bijvoorbeeld: FLAMRO® BMA Brandwerende coating 

10   Brandwerende kanalen 
Bijvoorbeeld: FLAMRO® SPN Zelfbouwkanaal

11   Oplossingen in overeenstemming met MLAR  
Brandbeveiligingssystemen voor brandbare en 
onbrandbare leidingen en kabels in overeenstemming 
met MLAR/LAR (Duitse richtlijn voor leidingsystemen)

12   Brandkleppen en brandklepafdichting 
Bijvoorbeeld: FLAMRO® GFM Brandklepafdichting

13   Opbouw brandbeveiligingssystemen 
(enkelzijdige installatie)  
Bijvoorbeeld: FLAMRO® BS 60-1 OSI

14   Steenwol backing
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svt Oplossingen voor Passieve
Bouwkundige Brandpreventie
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Vind online snel en direct de juiste brandpreventie-oplossing. 
Met de svt Product-Selector bieden wij u een praktisch hulpmiddel om het complexe 
besluitvormingsproces rond passieve bouwkundige brandpreventie te vereenvoudigen, 
en begeleiden we u stap voor stap naar het juiste brandpreventiesysteem voor uw 
individuele situatie.

U vindt deze handige tool op: svt-products.nl/product-selector

De svt Product-Selector

SCAN DE QR
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Brandbeveiligingsoplossingen 
voor Industriële Toepassingen

In Nederland is svt met name actief in de passieve bouwkundige brandpreventie, maar dat is niet de enige 
branche waar svt brandveilige oplossingen voor ontwikkelt. Ook in de industriële sector is veel vraag naar op 
maat gemaakte oplossingen voor brandbeveiliging die moeten voldoen aan steeds strengere 
veiligheidseisen. En dat verschilt voor elke branche en elke locatie. In nauwe samenwerking met klanten 
wereldwijd worden oplossingen op maat ontwikkeld die van geval tot geval voldoen aan de specifieke 
vereisten. Of het nu gaat om rollend materieel, luchtvaart, schepen, (conventionele) energie, accu’s & 
automotive of andere industriële gebieden:

svt staat voor high-end brandbeveiliging en heeft het antwoord op uw uitdaging om uw medewerkers en 
eigendommen maximaal te beschermen. 

Conventionele Energie
Allround brandbeveiliging 

voor de complete centrale 

High-end Brandbeveiliging
Bij svt gaan we bij brandbeveiliging verder dan de standaard. Uw uitdaging is 

onze motivatie, en onze motivatie resulteert in maximale veiligheid.

Gebouwen
Geïntegreerde oplossingen voor luchtkanalen 

en voor gevelbrandbeveiliging 

Schepen & Offshore  
Faciliteiten

Brandbeveiligingssystemen voor de specifieke 
eisen van schepen en offshore-infrastructuren 

Luchtvaart
Brandbeveiligingsoplossingen voor alle soorten 

vliegtuigen en luchtverkeer omgevingen 

Rollend materieel
Zware brandbeveiliging voor rollend 

materieel, ongeacht de snelheid 

Deuren, Beglazing e.d.
Brandbeveiligingsoplossingen voor 

bouwtechnische systemen, deuren en de 
beglazingsindustrie 

Duurzame Energie
Bescherming van gebouwen en technologische 

apparatuur tegen de gevaren van brand, gas, 
elektriciteit, biologische stoffen en vloeistoffen 

Accu‘s & Automotive
Brandbeveiligingsoplossingen die voldoen 

aan steeds strengere normen in een snel-
groeiende markt 



svt Products BV 

Facetlaan 55 | 2665  NR Bleiswijk
The Netherlands  
T +31 (0)10 727 10 44 
info@svt-products.nl | www.svt-products.nl
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