VEILIGHEID VAN
MENS EN GEBOUW

Hoefnagels Branddeuren beschermt gebouwen en mensen
tegen de schade van vuur, rook en inbraak. In eigen huis
ontwikkelt Hoefnagels maatwerkoplossingen die niet
alleen optimaal veilig, maar ook esthetisch zijn. Alle
disciplines (van advies en ontwikkeling tot productie,
plaatsing en keuring) worden uitgevoerd door eigen medewerkers. Dit zorgt ervoor dat u altijd verzekerd bent
van de beste en veiligste oplossing voor uw specifieke
situatie.

ONZE HISTORIE
Hoefnagels is een familiebedrijf met een historie van ruim 130 jaar.
In 1985 is Hoefnagels gestart met de ontwikkeling van brandwerende
deuren en sindsdien zijn we hierin sterk gespecialiseerd. Daarnaast
leveren we rookwerende en inbraakwerende afsluitingen. Dankzij
jarenlange ervaring is Hoefnagels in 2009 onderscheiden met het
predicaat Hofleverancier.

BRANDWEREND

INBRAAKWEREND
BRANDWERENDE AFSLUITINGEN
Brandwerende roldeuren, schuifdeuren en rolschermen voorkomen dat vuur om zich heen kan grijpen.
Onder de merknamen Firescreen® en Firelock® heeft Hoefnagels een groot assortiment branddeuren. Al deze deuren en schermen voldoen aan het bouwbesluit en de NEN6069. Ze zijn voorzien van
testrapporten van gecertificeerde testhuizen als Efectis, Peutz en KOMO. Ongeacht het oppervlak of de
gewenste uitstraling: er is altijd een brandwerende deur die past bij uw ontwerp.

INBRAAKWERENDE AFSLUITINGEN

BRAND- EN
INBRAAKWEREND

Bescherm uw eigendommen tegen indringers en vandalisme met een hoogwaardige inbraakwerende
deur die feilloos aansluit bij de uitstraling van uw pand, zowel binnen als buiten. Op basis van uw
risicoprofiel en de gewenste functionaliteit, is elke oplossing op maat vorm te geven.

BRAND- EN INBRAAKWERENDE AFSLUITINGEN
Beveilig uw pand tegen inbraak én brand met één oplossing. In de brandwerende schuifdeuren kunnen
vluchtdeuren worden verwerkt die onderdeel uit kunnen maken van een vluchtroute, maar ook voldoen
aan de eisen omtrent inbraakpreventie.

BRANCHES
Al ruim 130 jaar is Hoefnagels actief in een groot aantal sectoren waar veiligheid een belangrijke rol speelt. Van zorginstellingen tot vliegvelden, kantoren,
industrie, overheidsinstellingen, musea en publieke ruimtes.

PARTNER IN HET BOUWPROCES
Het produceren en plaatsen van brandwerende en inbraakwerende deuren is
slechts onderdeel van onze brede expertise. We fungeren al vanaf de start van
bouw- of renovatieprojecten als gesprekspartner voor architecten, aannemers
en opdrachtgevers. Op die manier worden de oplossingen integraal onderdeel
van het ontwerp en komen functionaliteit, uitstraling en techniek op een optimale manier samen.

BAANBREKENDE INNOVATIE
Vraagt een project om een afsluiting die buiten ons standaardassortiment valt,
dan gaat onze afdeling Research & Development aan het werk om een passende
maatwerkoplossing te ontwikkelen. Daarnaast ontwikkelen we continu nieuwe
producten met oog voor duurzaamheid, functionaliteit en esthetiek.

AFWERKING OP MAAT

PRODUCTEN

De afwerkingsmogelijkheden van een brandwerende of inbraakwerende deur

Bij Hoefnagels Branddeuren heeft u een ruime keuze uit deuren en rolschermen.

zijn groot. Deuren en geleiders kunnen in iedere kleur worden gecoat. Schuif-

Zowel brandwerend, als rookwerend en inbraakwerend. Als het gaat om veilig-

deuren en loopdeuren kunnen strak worden beplaat of voorzien van een print,

heid, is alleen het beste goed genoeg. Daarom optimaliseren en testen we al

bekleding in houtlook of zelfs stucwerk. Zo wordt een deur onderdeel van het

onze producten totdat ze voldoen aan de hoogste eisen. We testen zelfstandig

interieur of exterieur van een gebouw.

in een eigen testoven waar we producten, innovaties en maatwerk blootstellen
aan extreme omstandigheden. Onafhankelijke testhuizen beoordelen daarnaast
al onze producten en voorzien deze van een keurmerk of certificaat.

Rolschermen

AFWERKINGSMOGELIJKHEDEN
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Schuifdeuren

TIJDIG KEUREN
De Europese norm EN-14637 eist dat elke branddeur iedere drie maanden functioneel getest wordt. Jaarlijks moet een keuring plaatsvinden. Hoefnagels Safety Services kan voor u
de jaarlijkse keuring en de verplichte registratie ervan verzorgen. Zo blijven uw deuren in
een optimale conditie, zodat u zeker bent dat de deur naar behoren werkt bij calamiteiten.

ACCURATE EN SNELLE SERVICE
Bij storing of schade kunt u vertrouwen op de 24-uursservice Hoefnagels Safety Services. In
ons eigen magazijn beschikken we over een grote voorraad serviceonderdelen. In de meeste
gevallen kunnen onze vakkundige servicemonteurs een deur daarom direct repareren.

ALLE MERKEN
Ook voor het onderhouden en keuren van (brand)deuren en brandschermen van een ander
fabricaat dan het Hoefnagels fabricaat kunt u bij Hoefnagels Safety Services terecht.

KWALITEIT EN VEILIGHEID
Al onze servicemonteurs zijn getraind en opgeleid binnen onze eigen organisatie.
Zij zijn hoog gekwalificeerd en beschikken over de noodzakelijke certificaten,
kennis en kwaliteit om keuring en onderhoud op verantwoorde wijze uit te voeren.

5 JAAR GARANTIE
In combinatie met een onderhoudscontract van
gelijke duur bieden wij 5 jaar garantie op onze
producten. Informeer naar de mogelijkheden en
voorwaarden.

REFERENTIES
• Van standaardproducten tot maatwerkoplossingen
• Optimale balans tussen functonaliteit en esthetiek
• 	 Productontwikkeling, productie, montage en
service in eigen huis
• De hoogste standaard op het gebied van veiligheid

T 013 462 59 59
E Info@hoefnagels.com
I www.hoefnagels.com

