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JORTON - DET SIKRE VALG NÅR DU SKAL VÆLGE ENTREPRENØR

En halvtom førstehjælpskasse, gamle øjenskyller og en brugt pulverslukker som ingen ved hvor er, 
eller hvordan virker - Det er virkeligheden på alt for mange byggepladser!

Med en Beredskabscontainer fra JORTON A/S, samt kurser fra Life2Save til medarbejderne på pladsen, 
sikrer I ikke kun den bedst mulige hjælp hvis uheldet er ude, men lever også op til alle arbejdstilsynets 
krav til førstehjælp og brandmateriel.

I sender samtidig et klart og tydeligt signal til medarbejdere, samarbejdspartnere, kunder, Arbejdstilsynet og alle andre – Vi 

vægter sikkerheden højest!

Sikkerheden på byggepladsen er i de seneste år for alvor kommet i fokus i byggebranchen. Ikke kun fordi arbejdstilsynet 

siger det skal være det, men fordi det er en rigtig god forretning!

Har du spørgsmål angående container, kurser m.m. 

Ring til Mads på tlf. 2486 0577

Life2Save Nordkrogen 3 7300Jelling Tlf:7199 2627 www.life2save.dk info@life2save.dk

Med en Beredskabscontainer er I klar til at 
håndtere arbejdsulykker.
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Indhold Beredskabscontainer
• Ambulancefarvet isoleret 10 fods container 

med lys og varme
• Tydelig markering på sider og på tag
• Låsebom med tilhørende lås
• Skridsikkert gulv
• Vejledningsplakater
• Stol
• Redningsbåre til kran inkl. seler og 

løftestropper
• Nødtelefon
• Akuttaske

• Hjertestarter
• Forbindinger til stort og småt
• Plaster
• Brandsårsbehandlingssæt
• 112 Brandslukker
• Ispose, alutæpper, akuttæpper, akutlampe, 

genoplivningsmaske, øjenskyl m. m.

• Førstehjælpskasser til 25 personer * 2
• Brandsårsbehandlingssæt
• Akuttæpper
• Øjenskyl
• Plasterdispenser
• Papirdispenser
• Tøjsaks
• Pandelampe
• Opkastposer
• Drikkevand
• Opfyldningspakke med forbindinger og 

alutæpper
• 6 kg. ABC brandslukker * 2
• Brandtæpper * 2
• Foldebåre inkl. seler
• Spineboard inkl. seler
• Båreleje
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