Company Proﬁle
Depo Safety Lombok

CV BOLA MAS
Jl. Elang no 5 Cakranegara Barat Mataram
Jl. Saleh Sungkar Ruko Graha Kebon Talo
Telp/Fax. 0370-648344, 623897
Email. sales@bolamasutama.com
admin@bolamasutama.com

Data Perusahaan
Nama Perusahaan
Nama Direktris
Nama General Manager
Alamat Kantor
Telp/Fx
Email
Akta Pendirian
SIUP

: Depo Safety Lombok, CV Bola Mas
: Ida Ayu Titis Sukma HP
: Ida Bagus Oka Suryatna
: 1. Jl Elang no 5 Cakranegara Barat, Mataram
2. Jl Saleh Sungkar Ruko Graha Kebon Talo
: 0370-623897
0370-648344
: sales@bolamasutama.com
admin@bolamasutama.com
: No.22, Notaris Munawir Asari, S.H.
Tanggal 25 Juni Januari 2011
: 23-07/2010-07/0991 Tanggal 2 Maret 2011
Masa Berlaku hingga 2 Maret 2016 dikeluarkan oleh
a.n Walikota Mataram Kepala Dinas Koperasi,

Perindustrian
dan Perdagangan Kota Mataram
TDP
: 23.07.3.51.02013 tanggal 4 Maret 2011
Masa Berlaku Hingga 4 Maret 2016
SITU
: 503.51/113/HO/EKON/2010
Nomor NPWP
: 02.924.193.2-914.000
Nomor SPKP Pajak
: PEM-00318/WPJ.31/KP.0603/2014
SK NAKERTRANS NTB : NO 569/19/NAKERTRANS
KEPMENNAKERTRANS : NO Kep.033/M/PPK/AK3-KEB/II/2014
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Company Prole
Seiring dengan pesatnya pertumbuhan perkantoran dan

Ÿ Menyediakan instalasi listrik dan mekanikal (Pemipaan).

pertambangan di Indonesia khususnya di NTB sehingga

Ÿ Penyediaan alat Pemadam Api Ringan.

diperlukannya

Ÿ Penyediaan Penangkal Petir.

solusi

yang

tepat

dalam

memenuhi

kebutuhan akan perlengkapan dan pengaman kantor dan

Ÿ Penyediaan Fire Alarm (Alarm kebakaran).

ruang usaha.

Ÿ Penyediaan Hydrant System.
Ÿ CCTV : Analog Camera, Fixed Camera, Doom Camera,

Depo Safety Lombok, CV Bola Mas hadir untuk menjawab

IR Camera, IP Camera, Speed Doom, Pant Tilt Zoom

dan memberikan solusi terbaik untuk ruang usaha,

Camera, Spy Cam, penyediaan Accecoris, kabel CCTV,

perkantoran

Wireless CCTV.

dan

perlindungan

terhadap

bahaya

kebakaran, dimana tidak hanya menyediakan produk yang
baik dan berkualiatas tetapi profesionalisme dan service

Ÿ Filling system : Filling Cabinet, Mobile File, Brankas

dengan type biasa maupun tahan api dan bongkar.

yang memuaskan juga menjadi visi dan misi perusahaan
Depo Safety Lombok, CV Bola Mas.
Perusahaan
menyediakan

Depo

Safety

Lombok,

CV

Bola

Mas

kebutuhan ruang usaha dan perkantoran

baik bagi perusahaan atau instansi yang baru maupun
yang sudah lama berjalan, seperti

gedung kantor atau

ruang usaha, power plant, perhotelan, villa, restoran, dll
tersebut berdiri yaitu :
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I. APAR DAN FIRE SAFETY EQUIPMENT

II. FILLING MANAGEMENT

Sebagai tindakan awal guna memadamkan api sedini
mungkin, kami dari Depo Safety Lombok, CV Bola Mas
dengan

bangga

memperkenalkan

produk

tabung

pemadam kebakaran dengan berbagai macam type dan
ukuran.
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III. FIRE ALARM & HYDRAN SYSTEM

IV. CCTV & ALARM SYSTEM
Dalam perkembangan system keamanan dan pengawasan sangatlah
diperlukan suatu sytem peringatan dini serta pemantauan hasilnya.
Dengan luasnya wilayah kantor atau ruang usaha tidaklah mungkin
seorang pemimpin perusahaan atau supervisor bahkan petugas
security dapat mengcover.

Dengan solusi CCTV dan Alarm System serta door locking yang akan
lebih menghadirkan rasa nyaman dan keamanan yang menyeluruh.
Dan untuk sebagaian besar wilayah CCTV diwajibkan untuk
dipergunakan terutama Hotel, Bank-Bank, Pengelola Mini Market dan
Supermarket, Sekolah, Rumah Sakit, Instansi dan pelayanan publik
dll.
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General Product List
Dry Chemical Fire Extinguisher
Fire Extinguisher dengan media ABC atau BC/Purple-K
dry chemical didesain mengacu pada standard
international NFPA-10 dan EN-615.

Poly Fire Hose
Selang pemadam Poly didesain dengan
teknologi Jerman dan mengacu pada standard NFPA1961. Jacket berbahan Double Colour Silk –Polyester,
dengan lapisan inner dari bahan EPDM yang tahan
terhadap ozon. Tekanan kerja didesain 22 bar dan
tekanan pecah minimal 60 bar

Rd Fire Hose
CO2 Fire Extinguisher
Selang pemadam Rd didesain dengan
Fire Extinguisher dengan media gas clean agent CO2
teknologi Jerman dan mengacu pada standard NFPAmengacu pada standard international NFPA-10, dengan 1961. Inner jacket terbuat dari bahan polyester yang kuat
tabung anti korosi dari bahan aluminium yang ringan dan
dan di vulcanisir dengan karet berkualitas tinggi yang
berkualitas tinggi
tahan terhadap lapisan minyak dan ozon. Tekanan kerja
didesain 25 bar dan tekanan pecah minimal 62 bar
FE-Cabinet
Cabinet/ box khusus tabung pemadam, dengan standar
international, dilengkapi dengan kaca depan agar APAR
bisa terlihat serta kaca tempat anak kunci untuk
dipecahkan bila diperlukan membuka box, dengan tanpa
membahayakan pemakai

Indoor Hydrant Box
Cabinet/ box khusus pemadam yang dirancang untuk
pemasangan di dalam ruangan, terbuat dari bahan mild
steel dan dengan pilihan dilengkapi dengan kaca.
Tersedia pilihan warna sesuai kebutuhan customer

High Grade Fire Hydrant
Fire Hydrant dengan kualitas tinggi, dengan material
ductile iron dan dengan casting teknologi, hydrant pillar
ini mampu dioperasikan dengan tekanan 16.9 bar.
Hydrant pillar ini dilengkapi dengan main valve yang
terintegrasi dan ball valve

Hose Rack
Rack khusus tempat penyimpanan selang pemadam,
dirancang untuk memudahkan pengguna pada saat
operasional. Biasa dipergunakan bersamaan dalam
Indoor Hydrant Box, sedangkan untuk Outdoor Hydrant
Box tersedia type hose cradle

High Pressure Fire Hydrant
Fire Hydrant kualitas tinggi yang didesain secara khusus
untuk dioperasikan pada tekanan diatas rata-rata.
Terbuat dari material Carbon Steel standard ASME,
dilengkapi dengan PRV -Valve

Outdoor Hydrant Box
Cabinet/ box khusus pemadam yang dirancang untuk
pemasangan di luar ruangan, terbuat dari bahan mild
steel dan dengan pilihan dilengkapi dengan kaca.
Tersedia pilihan warna sesuai kebutuhan customer
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General Product List
Swing/ Fixed Hose Reel
Hose Reel type Fixed/ Swing dirancang untuk
pemakaian indoor terutama sangat sesuai untuk lokasilokasi yang terdiri dari banyak ruangan, lorong atau
gedung perkantoran atau apartemen dan sejenisnya.
Tersedia pilihan lengkap dengan foam nozzle

Fire Monitor
Fire Monitor yang didesain sesuai standard
international serta sudah mendapatkan approval dari
FM (Factory Mutual). Berbahan Bronze anti korosif,
sangat cocok dipergunakan baik dilingkungan industry
ataupun dilingkungan marine, dan sangat sesuai untuk
unit mobil pemadam kebakaran

Wall Mounted Hose Reel
Hose Reel yang dirancang untuk kebutuhan yang
memerlukan kapasitas performance lebih besar, atau
ukuran selang hose reel lebih panjang atau berdiameter
lebih besar

Oscillating Fire Monitor
Fire Monitor yang diperuntukkan pengoperasian secara
otomatis menyapu pada area yang diiinginkan. Biasa
dipasang disekitar tangki penyimpanan bahan bakar,
dan sangat cocok untuk pemakaian yang minimum
pengawasan atau terlalu berbahaya bagi operator

Floor Mounted Hose Reel
Hose Reel yang didesain untuk pemakaian diatas mobil,
diatas platform, diatas kapal, dll. Dengan kemampuan
tampung yang besar, hose reel ini sangat cocok untuk
diameter hose reel yang besar ataupun selang hose
yang lebih panjang

Floating Pump
Pompa pemadam jenis portable yang sangat efektif
dipergunakan untuk hotel atau industry/ perkantoran
yang dekat dengan sumber air (sungai, danau, laut,
reservoir). Sangat cocok juga untuk dipergunakan
sebagai backup pompa pengisian mobil pemadam

Compressor SCBA
Unit compressor yang sangat cocok dipakai unit
pelengkap perlengkapan Breathing Apparatus. Dengan
dua pilihan sumber tenaga listrik atau sumber tenaga
mesin gasoline, unit ini cocok dengan berbagai type atau
model Breathing Apparatus

Portable Fire Pump
Dengan didukung teknologi eropa, tersedia portable
pump dengan performance besar dari mulai 27hp
sampai dengan 60hp

Mobil Pemadam Kebakaran
Tersedia mobil pemadam kebakaran dengan berbagai
pilihan kapasitas tangki maupun penggerak pompa, dari
system self-driven engine ﬁre pump maupun vehicle
mounted ﬁre pump. Juga tersedia type Fire Jeep atau
Drop-in Unit sebagai unit reaksi cepat

Floating Strainer
Strainer Floating yang terbuat dari polyethylene
didesain mencegah kotoran, pasir, lumpur dan puingpuing masuk ke system pompa/ mobil pemadam, dan
berfungsi melindungi pompa dan aksesoris pompa dari
kerusakan
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General Product List
Self Contained Breathing Apparatus
Dengan didukung oleh pabrikan dari italy yang
NOMEX Fireman Suit
berpengalaman di bidang SCBA sejak tahun 1892, unit
Baju tahan panas yang dilengkapi ﬁtur anti air (water
ini sangat bisa diandalkan dan memiliki sertiﬁkat EN-137.
repellant) diperuntukkan khusus untuk pasukan
Dengan ﬁtur patent berupa alarm demand valve yang
pemadam, agar selain tahan terhadap panas pada saat
memberitahukan batas akhir toleransi kapasitas udara
pemadaman juga air tidak bisa meresap ke dalam kain
dengan tidak memakai udara dalam tabung seperti
NOMEX yang bisa menyebabkan berat bertambah serta
halnya pada whistle/peluit seperti SCBA lainnya
timbulmnya panas balik karena air yang terperangkap
Fire Helmet
Helmet khususu pemadam dengan standard EN-443.
Material terbuat dari bahan Thermoplastic yang
o
dirancang khusus bisa tahan panas 250 C (selama 30
o
menit) dan 1000 C selama 10 menit. Helmet dilengkapi
dengan scothlite warna silver yang bisa menyala bila
terkena cahaya sinar

Emergency Escape Breathing Device
EEBD sangat efektif dipergunakan dalam evakuasi
serta unit emergency. Pemakai cukup banyak waktu
sekitar 15 menit untuk bisa mengevakuasi dirinya dari
ruangan atau lokasi yang kekurangan oksigen

Fireman Boots
Sepatu khusus pemadam terbuat dari bahan karet tahan
panas, menganut kaidah standard EN-345. Dilengkapi
dengan lapisan baja pelindung ujung jari, serta plat baja
di bagian telapan untuk melindungi petugas dari benda
tajam yang tahan sampai dengan tekanan 15000 N

Feeding Unit Breathing Apparatus
Unit Support yang dipersiapkan dan dipasangkan
dengan unit Breathing Apparatus dalam fungsinya
mensuplai udara ke unit Breathing Apparatus. Unit ini
bisa dikoneksikan ke sumber udara dalam cylinder
maupun dari complressor Breathing Apparatus

Single gas Detector
Dual Band HT Radio Communication
Micro-IV
single
gas
detector
sangat
cocok dipakai
Dual band HT Radio yang dilengkapi ﬁtur display, lampu
petugas
secara
individual
dan
berfungsi
mendeteksi
led, radio FM dengan pilihan frekuensi dual band,
adanya gas-gas berbahaya di lingkungan dia bekerja.
sehingga bisa dipakai dalam jalum UHF maupun VHF.
Dengan bentuk yang minimalis sangat mudah dibawa,
Tersedia pilihan warna casing, yang disesuaikan dengan
namun memiliki sensor yang bisa diandalkan serta alarm
environment pemakaian (merah, kuning, hitam, biru
yang cukup keras (95dB)
serta hijau army)
In-Vehicle Radio Rig
Radio Rig yang sangat cocok dipakai di dalam cabin
mobil pemadam, ataupun di pos koordinasi. Dilengkapi
ﬁtur lengkap serta frekuensi pilihan dlam VHF atau UHV

Multi Gas Detector
Untuk mendeteksi lebih dari satu gas, tersedia Multi
Gas Detector dengan EN-Approval dengan 4 sensor
gas (G-450) atau pilihan 7 gas sensor (G-460). Unit ini
dilengkapi ﬁtur data logging yang bisa didownload data
monitoring pada PC. Tersedia optional probe untuk
pemakaian pada lokasi yang sulit dijangkau (conﬁned
space)
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PIRAMIDA API (FIRE TETRAHEDRON)
Selama bertahun-tahun konsep kebakaran dilambangkan dengan Segi ga Api dan mewakili, bahan bakar,
panas, dan oksigen. Peneli an kebakaran lebih lanjut ditentukan bahwa elemen keempat, reaksi
berantai kimia, merupakan komponen pen ng dari api. Segi ga a pi berubah menjadi Tetrahedron Api
untuk mencerminkan unsur keempat ini.
Alat pemadam kebakaran bekerja memadamkan api dengan cara mengambil satu atau lebih elemen
tetrahedron api. Misalnya dengan menciptakan penghalang menggunakan busa, anda mencegah ok sigen
sampai ke api. Dengan menerapkan air, anda dapat menurunkan suhu di bawah temperatur pengapian atau
dalam
kebakaran cairan yang mudah terbakar dengan menghapus atau mengalihkan bahan bakar. Akhirnya, campur
dengan reaksi berantai kimia dengan menghilangkan radikal bebas dalam reaksi kimia dengan menggunakan Clean Agent yang
direkomendasikan oleh lembaga interna onal EPA (Environmental Protec on Agency) yang berpusat di Amerika Serikat dan dicatat
dalam SNAP (Signiﬁcant New Alterna ves Policy).

KELAS KEBAKARAN
Bahan bakar mudah terbakar yang terlibat dalam kebakaran telah dipecah menjadi lima kategori:
·
·
·
·
·

Kelas kebakaran A - kebakaran yang melibatkan padatan organik seper kertas, kayu, dll
Kelas kebakaran B - adalah kebakaran yang melibatkan cairan yang mudah terbakar
Kelas kebakaran C/E - kebakaran yang melibatkan aliran listrik
Kelas kebakaran D - kebakaran yang melibatkan Logam.
Kelas kebakaran F/K - adalah kebakaran yang melibatkan
minyak memasak

Jl. Elang no 5 Cakranegara Barat Mataram
Jl. Saleh
Sungkar
Graha Kebon Talo
Distributor
& ARuko
er Sales:
Telp/Fax. 0370-648344, 623897
Email. sales@bolamasutama.com
admin@bolamasutama.com

Data
Perusahaan
Nilai
Periode

No

Customer Name

Jenis Pekerjaan

1

PT PLN Cab Mataram

Pengadaan APAR

Rp.220.850.000

20 Agustus 2011

2

Kantor Pajak Pratama

Pengadaan APAR

Rp.68.980.000

10 Februari 2012

3

Pemda Lombok Tengah

Rp.198.000.000

12 April 2012

Rp.34.000.000

18 Juni 2012

CCTV System

Rp.158.750.000

5 Des 2012

Refill Apar

Rp.28.750.000

10 Feb 2013

Rp.28.500.000

3 Maret 2013

Rp.154.000.000

15 April 2013

4
5

Pemasangan Fire Alarm
System
Kantor Bupati Lombok
Barat

Pengadaan Mobile
File dan APAR
STAH Gede Puja
Mataram

6

Senggigi Beach Hotel

7

Sheraton Senggigi

8

PT ASDP Lembar

9

Qunci Villas

Floating Fire Pump

Rp.255.000.000

10 Juni 2013

10

Bank Indonesia

Mobile File

Rp.143.500.000

18 Juli 2013

11

Bulog Devre NTB

Refilling Apar

Rp.189.550.000

18 Agustus 2013

12

RSU Provinsi NTB

Rp. 250.000.000

17 Sept 2013

13

Ombak Sunset Hotel

Rp.115.000.000

12 Nop 2013

14

Bank BTN

Mobile File

Rp. 152.000.000

02 Feb 2014

15

Aston Sunset Beach
Resort

FPE

Rp.144.757.000

11 April 2014

15

Golden Palace Hotel

Fire safety & Save
box

Rp.298.000.000

14 April 2014

16

Kantor DPPK Sumbawa

Fire Alarm System

Rp.120.000.000

5 Mei 2014

17

Refill Apar dan
Supply Hybox
APAR dan Fire
Pump

Fire Safety &
Mobile File
Smoke Detector &
Save Box

Aston Sunset Beach
Fire Fighting
Rp.5.335.000.000
11 Mei 2014
Resort
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