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INBJUDAN 

Brandsläckarserviceföretaget Öst-Nylands Br.släckar- o. Serviceaffär firar 5-års jubileum och 

önskar er välkomna till Öppet hus onsdag 27.2.2019 kl. 10–14. 

Företagare Anders Hurmerinta på Öst-Nylands Br.släckar- o. Serviceaffär har nu verkat fem år 

inom brandsäkerhetsbranschen. Företaget har både erfarenhet och ett gott kunnande inom bland 

annat granskning av skyddsrum, konsultverksamhet, utförandet av täthetsprover och förstås inom 

servicearbeten. En stark vilja och ett stort intresse för branschen har även fört med sig otaliga 

underleveranser och kunduppdrag gällande årsgranskningar, service av snabbrandposter och 

handbrandsläckare samt förnyande och uppdaterande av släckredskap. En allt större roll intar också 

brandskyddet av fordon, farkoster och arbetsmaskiner. Tack vare ett stort stöd- och 

samarbetsnätverk kan även större uppdrag skötas bra och säkert. 

Vårt brandsläckarserviceföretag erbjuder också kurser. Utbildningar om förstahandssläckning, 

certifikatet för heta arbeten och arbetssäkerhetskort ges på finska, svenska och engelska. 

Nu är det dags för fest! Vårt företag fyller 40 år, företagaren fyller 40 år och vår verksamhet 

inom brandsäkerhet fyller 5 år. Vi önskar alla välkomna på Öppet hus till vårt 

verksamhetsställe i Forsby, Jorvasvägen 1, onsdag 27.2.2019 kl. 10–14. 

På plats finns importören och tillverkaren av släckapparatur för arbetsmaskiner. Representanten för 

släckredskap ger igen aktuell information om farorna vid litiumbatteribränder. På plats finns också 

importören för brandvarnarsystem. Till deras sortiment hör högklassiga och med goda egenskaper 

försedda brand- och kolmonoxidvarnare, som också är mycket viktiga för hushållen. Vi bjuder förstås 

också på ett rejält informationspaket om våra ”nonstop” tjänster och produkter. Och festdagen till 

ära bjuds det på kaffe med tilltugg. 

Under Öppet hus dagen avslöjar vi dessutom till vilket välgörenhetsmål vi donerar 50 000 cent. Läs 

mer på våra hemsidor eller på Facebook varför just 50 000 cent, det vill säga 500 euro, är för oss ett 

viktigt tal just i år.  

 

Med brandsäkra hälsningar, 
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