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BÄST I TEST!

Vad kostar ett avbrott i er verksamhet? 

Vi har innovationen som sparar er verksamhet 
dyrbar tid och pengar om olyckan skulle vara framme.

MAUS Xtin Klein.
Världens mest tillgängliga 
och mångsidiga 
brandskydd.



Låt inte en brand i er lokal bli ett dyrt avbrott. Med MAUS kan ni bekämpa branden och fortsätta verksamheten.  
En brand i en butiks- eller kontorsmiljö kan vara förödande. Inte bara för det som brinner utan för allt som är i när-
heten. En dator som utsätts för skum eller pulver kommer att behöva kasseras eller saneras. Det innehåll som fanns 
på datorn måste installeras igen på en ny dator vilket innebär många onödiga installationstimmar som någon måste 
betala för. För att inte tala om den dyrbara arbetstid för den anställde som försvinner. Säkra er verksamhet  
från avbrott idag. 

– Företag
– Kommun
– Skola
– Scen
– Butik

Låt personalen arbeta

Vem betalar för avbrottet i arbetet?

En snabb insats räddar dagen och kunden. Skulle en brand ske och du släcker den snabbt med din MAUS Xtin 
Klein i hölstret så kan du fortsätta arbetet direkt efter släckningen. Du slipper ett avbrott i ditt arbete som du inte 
får betalt för och kunden slipper dyrbar och förlängd projekttid.Du behöver aldrig tänka vilken brandsläckare ska 
jag använda för den här typen av brand eftersom MAUS släcker alla typer av mindre bränder i initialfasen (förutom 
glödbränder och brinnande metall). Bär alltid MAUS i ett hölster eller i din arbetsväska så kan du bli hjälten som 
räddar uppdraget.

– Hantverkare
– Elektriker
– Vaktmästare
– Byggherre
– Servicetekniker



Är ni i er verksamhet beroende av att era fordon rullar? Är era fordon utrustade med ett brandskydd som trots en 
incident kan fortsätta rulla? Som får plats i mittkonsol eller handskfack? Om inte så är det hög tid att investera i ett 
saneringsfritt brandskydd. Inte bara för era anställda som kör fordonet utan även för era kunders skull. Det kommer 
inte bara rädda fordonet utan även rädda er från inställda kundmöten, leveransavbrott och dyra ersättningslösningar. 
Trots att fordon i dag är väldigt säkra så vågar ingen tala om det stora antalet bränder som sker - i nya, säkra fordon. 
Utrusta ert bolag idag - med vårt saneringsfria brandskyddskoncept.

– Hyrbilar
– Taxi
– Företagsbilar
– Utryckningsfordon
– Bussbolag
– Åkerier
– Entrepenadmaskiner

Vad kostar det att stänga ner köket i några dagar?

Låt fordonen rulla oavsett

Vad händer om du skulle släcka en köksbrand med en traditionell pulver- eller skumsläckare? Jo, köket måste 
stängas och saneras. Det innebär att varken du eller din personal kommer att ha några intäkter på några dagar.  
Men hyran, elen, leverantörer etc måste betalas. Med MAUS kan du släcka branden med rök, vädra ut och fortsätta 
kvällen utan förlorade intäkter i restaurangkassan. En vanlig orsak till bränder i kök är att fett och matolja börjar 
brinna. MAUS släcker mindre bränder i fett och matolja. En MAUS på spishyllan tar lika mycket plats som din 
pepparkvarn och gör dig redo på alla eventuella brandolyckor i köket.

– Restaurang
– Gatukök
– Café
– Bar/pub
– Hotell
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Röken som sparar tid & pengar 

”Röken” skadar varken motor, elektronik eller inredning. Den består av en kaliummix som kapslar in
de brinnande partiklarna så att de inte återantänds. Röken” orsakar inga släckskador, är helt giftfri och 

tar inte bort syret. En konventionell pulversläckare måste du vända upp och ner var 6e månad för att den ska 
fungera optimalt. Med MAUS Xtin Kleins teknologi så behöver du aldrig vända den upp och ner. Den fungerar till 
100% - alltid. MAUS Xtin Klein skall ses som ett komplement till befintligt och godkänt brandskydd där det finns 
sådana krav. MAUS - Framtidens brandsläckare.

Vi har innovationen som sparar er verksamhet 
dyrbar tid och pengar om olyckan skulle vara framme.


