
Varno delo v utesnjenih 
prostorih in rezervoarjih

www.schloffer.si

Nudimo vam najmodernejšo
logistiko vključno z
EProcurement
rešitvami in
veliko odlične podpore in
storitev glede osebne
varovalne opreme. Vprašajte
nas glede pregleda vaše
višinske varovalne opreme
ali glede vzdrževanja vaših
detektorjev plina.

Servis

Schloffer pomeni visoko
specializiran razpon
izdelkov renomiranih
proizvajalcev. Z veseljem
vam svetujemo glede
optimalne varovalne
opreme za vaše zaposlene.
Obenem smo pozorni, da
oprema ustreza zakonskim
zahtevam in vašim željam.

Izdelki

Zraven prave opreme je
potrebno tudi poznavanje

uporabe te opreme in
nevarnosti, ki se pojavljajo pri

delu. V okviru Schloffer
Akademije vam nudimo

vseobsegajoča usposabljanja in
treninge.

Usposabljanje

Kot strokovnjaki z
večletnimi izkušnjami

poznamo nevarnosti in
specialne zahteve različnih

panog in tako razvijamo
individualne rešitve za vsako

podjetje.

Znanje

http://www.schloffer.si/


  

Ste vedeli 
da...
Najdemo utesnjene pros-
tore in rezervoarje v veliko 
industrijskih panogah. Ne-
katere je lahko prepoznati, 
drugi so spet manj prepo-
znavni.
Med rezervoarje, kjer je velika nevar-
nost, štejemo med drugim: 

• Kanale
• Gredi
• Greznice
• Silosi
• Kotli, vagoni
• Cisterne
• Cevovodi
• Kotline v strojih
• Patrulje
• Bunkerji
• Mine kot npr. greznice
• Bazeni
• Jarki

Dela v rezervoarjih ali utesnjenih prostorih so 
med najnevarnejšimi deli. Nesreče najpogos-
teje spremljajo težke poškodbe ali celo smrt.

Zakaj so dela v 
rezervoarjih tako 
nevarna?

„2/3 smrtnih  
nesreč se zgodi  
pri reševanju  

ponesrečenih.“

Health & Safety International  
02/2016

Dejansko se zgodi 2/3 smrtnih nesreč pri poskusih reševanja. 
Nesrečam se je možno izogniti le s skrbnim načrtovanjem dela in 
potrebnih reševalnih ukrepov.

Na naslednje nevarnosti je pri tovrstnem delu potrebno biti še 
posebej pozoren:

• Pomanjkanje kisika
• Škodljive snovi
• Požar ali eksplozija
• Visoke ali nizke temperature
• Mehanski vplivi (npr. drobljenje)
• Potop ali razlitja
• Električna napetost ali sevanje
• Padec



Varnost kot podjetniška 
filozofija

Varnost je več, kot lahko vidimo z očmi. Za pravilno izbiro 
izdelkov so odločilnega pomena znanje o varovalnem  
delovanju, zakonski predpisi in standardi ter poznavanje 
ponudbe na tržišču OVO. Preko 40 let izkušenj na področju 
Osebne Varovalne Opreme in delovnih oblačil je bogata 
zakladnica znanj, ki jih delimo z našimi strankami.

ZANESLJIVO SVETOVANJE  
IN SPREMLJANJE 
Za pravilno izbiro izdelkov so 
odločilnega pomena znanje o 
zaščitni funkciji izdelka, zakonskih 
predpisih in standardih ter poz-
navanje ponudbe na tržišču OVO. 
Naši strokovnjaki za OVO, ki so 
pridobili posebne certifikate, vam 
bodo neodvisno svetovali pri naku-
pu in izboljšanju zaščite pri delu v 
vašem podjetju.

ZANESLJIVA IZBIRA IN  
OCENA 
Prodajamo izključno izdelke s 
certifikati, ki so registrirani na 
evropskem tržišču in ustrezajo vel-
javnim standardom ter zakonskim 
predpisom. Pri preverjanju želenih 
standardov sodelujemo z ugledni-
mi kontrolnimi inštituti in certifika-
cijskimi sistemi. Kot član Združenja 
za varnost pri delu sooblikujemo 
varnostne pogoje pri delu.

ZANESLJIVO DO  
CILJA
Naš logistični center skrbi s po-
močjo najsodobnejše tehnologije 
skeniranja, poslovnega informa-
cijskega sistema ERP in izredno 
motiviranih sodelavcev za to, da 
želje naših strank kar najhitreje in 
zanesljivo dosežejo cilj. Udobno, 
hitro in pravočasno – tako, kot ste 
navajeni.



Vse iz ene roke

Koristite naš celoten pristop 
in praktična znanja naših spe-
cialistov pri razvoju vašega 
varnostnega koncepta izde-
lanega po vseh zahtevanih 
predpisih.

360°
OVO-SERVIS

Vrednotenje 
in svetovanje

Šolanja in  
treningi

IzdelkiPregledi

Predpisi 
in tehnika



Schloffer  
Akademija

S Schloffer akademijo ne delate le 
efektivno, ampak tudi varno!

Nudimo vam šolanja za zagon, uporabo in vzdrževanje 
VVO opreme, hkrati vam prikažemo, kako pravilno 
zadostite zakonskim zahtevam.  
 
Tel.:    +386 (0)2 796 10 80
E-Mail:  info@schloffer.si

Za povečano varnost pri delu z 
VVO opremo so naši zaposleni 

obiskali usposabljanja Schloffer 
akademije. Tako so pridobili 

potrebna znanja in zaupanje v 
VVO opremo, in znajo pridobljene 
veščine prenesti v vsakodnevno 

delo.“

Peter Frank 
Varnostni inženir

König Maschinen Ges.m.b.H

USPOSABLJANJE ZA 
PRIMER NEVARNOSTI V 
REZERVOARJIH

CILJ:
Sposobnost dela kot nadzornik 
ali reševalec oseb, usposobljen za pregled 
varnosti del v rezervoarjih, usposobljen za 
planiranje dela v rezervoarjih.

TRAJANJE:
2 dni



• Objektivno & neodvisno od  
   proizvajalca
• CE-certificiranja & predpisi
• Visoka kakovost in trajnost

več na www.schloffer.si 
SCHLOFFER ONLINE-SHOP

Pon.– Čet.: 7:00–15:30 
Pet.:    7:00–13:00

Schloffer in Drevenšek d.o.o. 
Zagrebška cesta 34 
2251 Ptuj, Slovenija
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Samo prava  
oprema ščiti!

Najnovejša XCell® tehnologija  
senzorjev in izjemno robustno ohišje

Plastificiran, izredno lahek, ščiti pred 
kemičnimi vplivi

Trinožnik s teleskopskimi nogami do 2,45 m 
višine in štirimi pritrdilnimi točkami

MSA DETEKTOR PLINA ALTAIR 5X

TYCHEM C KOMBINEZON

MSA TRINOŽNIK WORKMAN ALU
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