
Få styr på brand- 
slukningsmateriel

Vi tilbyder tilsyn af ildslukkere i 
forbindelse med det årlige ADR møde.

Vend

Gratis 
for ITD-medlemmer
Ikke-medlemmer 

se prisen 
på bagsiden

+45 7467 1233
itd.dk
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Det er vigtigt, at brandslukningsmateriel-
let altid er funktionsklart, hvis uheldet er 
ude, og der opstår en brand.

Lovgivningen kræver, at udstyret gennemgås hvert år, og 
det vil ITD gerne hjælpe dig med.

ITD tilbyder at føre tilsyn  
med/serviceeftersyn af ...
• Ildslukkere 
• CO2-slukkere 
• Vandslukkere

ITD udfører tilsyn/serviceeftersyn på din adresse, men er 
dine lastbilerne på farten, kan vi også foretage tilsyn/ser-
viceeftersyn på vores adresse i Padborg.
Det lovpligtige årlige tilsyn med/serviceeftersyn af brand-
slukningsmateriel og stiger er gratis (op til 24 enheder) 
for ITD-medlemmer. Ved over 24 enheder – indhent ven-
ligst tilbud hos ITD.

Værd at vide
Ildslukkere skal trykprøves hvert 5. år, men det er dyrt, 
og derfor forudsætter ITD, at ildslukkerene i stedet erstat-
tes med nye fra ITD Netshop, hvis det er os, der skal stå 
for servicen.

CO2-slukkere skal trykprøves hvert 10. år. Her tilbyder vi 
ombytning, som foretages af ITD’s eksterne samarbejds-
partner LOTEK for 695 kroner.

Dine opgaver:
• Samle ildslukkere ind til aftalt tidspunkt
•  Købe nye ildslukkere i ITD Netshop, når de gamle  

kasseres efter 5 år*

* Ovennævnte service forudsætter, at nye ildslukkere købes i ITD Netshop.

Priser på tilsyn/serviceeftersyn  
for ikke-ITD-medlemmer
1-6 enheder .......................................... 500 kr.
6-12 enheder ........................................ 800 kr.
12-24 enheder ..................................... 1.300 kr.
Over 24 enheder ................... indhent tilbud fra ITD

Få styr på brand- 
slukningsmateriel

Camilla Wiig
Specialkonsulent
E-mail: cw@itd.dk
Tlf. 7367 4554
Mobil 2267 5646

Få mere at vide

Jens Holdt
E-mail: info@transportkonsulenten.dk
Mobil 2273 5041

Steffen Johannsen
Teknisk konsulent
E-mail: sj@itd.dk
Tlf. 7367 4533
Mobil 6020 8602

Marianne Frank
Miljøkonsulent
E-mail: maf@itd.dk
Tlf. 7367 4546
Mobil 2246 9595

Poul Erik Pedersen
Specialkonsulent, 
Nordjylland
E-mail: pep@itd.dk
Mobil 6020 8617


