
Automatický hasicí prostředek ve tvaru míče



2.650 KčDoporučená koncová
cena bez DPH:

Není zaručeno, že se 
tyto nekvalitní hasicí 
koule aktivují; ve 4 z 10 
vykonaných testů nebyl 
požár uhašen. 

Označení vlastní 
značkou není možné. 

Žádné poprodejní 
služby.

Použitý nekvalitní 
prášek a jiné materiály; 
hasicí koule vysoce 
škodlivá pro životní 
prostředí a lidi. 

Vyráběno ručně, 
náchylnost k chybám; 
bez možnosti velkých 
objednávek; neřídí se 
žádnými bezpečnostními 
normami. 

Použitelný pouze   
na požáry třídy A, B, C. 
Snadno aktivovatelný 
klasickým způsobem 
(fyzickým dotekem)   
a teplem.

Koule má lehký 
pěnový obal, a proto není 
odolný. Extrémně leptavý 
vůči citlivému 
elektronickému vybavení. 

V důsledku 
nekvalitního pěnového 
rozprašovače a prášku, 
který hrudkovatí, 
potřebuje pravidelnou 
údržbu. Bez záruky.

I sebemenší 
množství tohoto 
nekvalitního prášku 
může potenciálně 
způsobit poškození 
techniky a vybavení. 

Označení vlastní 
značkou není možné. 

Žádné poprodejní 
služby.

Použitý nekvalitní 
suchý chemický prášek; 
zhoršené dýchání; 
podráždění kůže a očí.

Vyráběno ručně; 
náchylnost k lidským 
chybám; zpožděné 
doručení při objednání  
většího množství. 

Není možné ho použít 
na požáry třídy E, F 
(kuchyňský); účinný 
dosah je méně než 1 m. 

Hydrolýzou 
nekvalitního fosforečnanu 
amonného v obalu 
dochází ke vzniku 
kyseliny fosforečné, která 
je extrémně korozivní. 

Bez záruky. Koule 
NENÍ vodotěsná, což by 
mohlo případně vést  
ke korozi. 

Se 138 dB převyšuje 
zákonné hlukové normy; 
omezení vedoucí    
k nemožnosti správného 
či úplného vypuštění.

Označení vlastní 
značkou není možné; 
špatné přepravní 
podmínky; balík bývá 
odřený a vypadá 
použitě 

Žádné poprodejní 
služby; dramatické   
a velmi kolísavé cenové 
rozdíly v celosvětovém 
měřítku; prodává se  
až za 149AU$. 

Suchý prášek se 
vyrábí z CFC a jiných 
chemických složek 
vysoce škodlivých  
pro životní prostředí   
a lidi.

Vyráběno ručně, 
náchylnost k lidským 
chybám; bez možnosti 
hromadných objednávek 
/ poplatky za dodávku 
hromadných objednávek.

Hasí pouze požáry 
třídy A, B, C*
*Odlišné informace   
na internetu     
a od globálních 
dodavatelů

Vyžaduje pravidelný 
servis, aby se zabránilo 
usazování a kumulaci 
suchého chemického 
prášku na dně hasicího 
přístroje.

V důsledku 
nekvalitního pěnového 
obalu potřebuje 
pravidelnou údržbu. Bez 
záruky. 

Fire X je jedinou 
koulí na trhu vybavenou 
dvoufázovou 
technologií, která 
podporuje 100% 
aktivační stálost. 

Fire X je možné 
označit kontaktními 
údaji a logem Vaší 
společnosti; sazbu je 
možné vytvořit i ve 
Vámi zvoleném jazyce. 

Celosvětově jsou 
kromě marketingové   
a obchodní podpory 
poskytovány také ukázky 
a školení pro distributory 
a poprodejní servis.

Nerizikový    
a netoxický pro životní 
prostředí, lidi a zvířata.

Vyráběno 
automatizovaným 
výrobním procesem, 
naprostá bezchybnost; 
možnost velkých 
objednávek

Hasí požáry třídy A, B, 
C, E, F (kuchyňský). 
Manuální i automatický; 
montujte v místech 
možnosti vzniku požárů; 
neustálá ochrana.

Fire X využívá 
nejkvalitnější prášek, což 
dokládá značka CE   
a díky čemuž je s 1,05 kg 
nejlehčí koulí na trhu. 
Nerezový.

Záruka 5 let. Bez 
nutnosti údržby či 
servisu po dobu pěti let. 

OSTATNÍOZNAČENÍ  
VLASTNÍ 
ZNAČKOU

PRODEJNÍ
SERVIS
& CENY

ŽIVOTNÍ 
PROSTŘEDÍ
& ZDRAVÍ

VÝROBA
& HROMADNÉ 
OBJEDNÁVKY

DRUHY  
POŽÁRU    
& PROVOZ

OBAL,
PRÁŠEK,
& KOROZE

ÚDRŽBA
& ZÁRUKA

Co ukázal průzkum trhu?
Proč je automatický hasicí prostředek Fire X světovou jedničkou ve své kategorii

Kde ostatní selhávají
Přoč dát přednost osvědčené značce Fire X před podobnými výrobky

Fire X je vyráběn automatizovaným výrobním procesem zaručující naprostou bezchybnost
Horší konstrukce a kvalita, ruční výroba náchylná k lidským chybám, testy potvrzující vysokou míru neúspěšné aktivace

Fire X je mimořádně kvalitně vyroben a vztahuje se na něj záruka 5 let
Ruční výroba z nekvalitních a necertifikovaných materiálů bez záruky aktivace při styku s ohněm

FiFire X je vybaven speciální vodotěsnou technologií s dvojitým jištěním umožňující 100% stálost
Obsahuje pouze jednu méně účinnou pojistku (jednostupňové jištění), mnohem delší aktivace

Kvalita velmi jemného prášku ve Fire X je podložena značkou CE a testována autorizovaným testovacím centrem
Obsahuje jemný prášek bez CE certifikace

ÚČINNÝ PRO POŽÁRY TŘÍDY A, B, C, E, F

55LETÁ ZÁRUKA A ŽÁDNÉ ROČNÍ REVIZE

NULOVÉ PROVOZNÍ NÁKLADY

BEZPEČNÝ, NÍZKÁ HMOTNOST A JEDNODUCHÉ 
AUTOMATICKÉ POUŽITÍ

ŽŽÁDNÉ MECHANICKÉ A POHYBUJÍCÍ SE 
SOUČÁSTI, KTERÉ BY MOHLY ZPŮSOBIT SELHÁNÍ

NENÍ TŘEBA ŽÁDNÝ SPECIÁLNÍ TRÉNINK          
PRO POUŽITÍ

POUŽÍVAT MOHOU I DĚTI A STARŠÍ OBČANÉ

NONSTOP PŘIPRAVEN K POUŽITÍ

NENÍ NEBEZPEČNÝ PRO OSOBY ANI PROSTŘEDÍ

SSAMOČINNÁ AKTIVACE PŘI STYKU S OHNĚM

VÁŠ DISTRIBUTOR:

Výhody:Fire X - Revoluční hasicí prostředek
Fire X je revoluční hasicí prostředek ve tvaru míče, který se při kontaktu    
s plamenem automaticky aktivuje a hasí požár v prostoru 3 kubických metrů 
ještě předtím, než má požár možnost se rozšířit a být destruktivní.

Jedna koule hasí 5 druhů ohně - vhodné pro požáry třídy A,B,C, E a F

Nízká hmotnost - průměr koule je 150 mm a váha je pouze 1050 g

VVelmi Jednoduché použití - koule se jednoduše umístí do prostoru nebezpečí vzniku požáru,   
k aktivaci dochází automaticky při styku s plamenem

Bezpečné - neškodný pro prostředí i pro osoby, nezpůsobuje korozi elektrických zařízení

Bezúdržbové - žádná údržba ani roční servisní náklady po dobu 5 let

Cenově výhodný - nízkonákladový hasicí přístroj, který může fungovat společně se standardní 
požární technikou

Jednoduchá inJednoduchá instalace - instaluje se nad nebo vedle jakýchkoliv vysoce rizikových míst, jako jsou 
elektrické komponenty, sporáky, plynové lahve nebo hořlavé chemické výrobky. Může být 
připevněn na stěnu nebo samostatně. Držák je součástí balení

Příklady použití - mějte svůj Fire X hasicí přístroj při ruce v kufru automobilu, na lodi, v kuchyni 
atd. Lze jej použít v komerčních budovách, obchodních a veřejných prostorách, v památkových 
objektech, v průmyslových zónách, v serverovnách a podobně.


