Mensen,
objecten &
Hoefnagels Fire Safety

Bij Koninklijke Beschikking Hofleverancier

Hoefnagels

Niet iedereen mag het dagboek van Anne Frank beschermen. Hoefnagels Fire Safety
doet het. Met onze adviezen, brandwerende producten en services beschermen we ook
zeventien miljoen reizigers op Schiphol, net als het winkelend publiek in Zara’s Europese
modewinkels, patiënten in het Antoni van Leeuwenhoek-ziekenhuis en miljoenen
anderen. Elke dag weer.

“Advies, producten en services.
Alles moet kloppen voor
brandveiligheid.”

Veiligheid met begin, zonder einde
Organisaties, bedrijven en mensen vertrouwen die
bescherming alleen toe aan een specialist in brand
veiligheid. De opdracht aan ons gaat verder dan het
leveren van uitstekende producten. Zo garandeert
diepgaande kennis van brandveiligheid en complexe
regelgeving dat onze producten goed en in een
geschikte omgeving worden toegepast. Jaren na
installatie zorgt de inzet van onze servicemonteurs
ervoor dat alles blijft werken zoals het hoort. Advies,
producten en services. Alleen als alles klopt is
brandveiligheid ook écht brandveilig.

Over Hoefnagels Fire Safety
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Onze kernwaarden,
in vier woorden
Continuïteit
In een familiebedrijf is er altijd een langetermijnvisie. Wij
hechten aan continuïteit en stabiliteit en gaan het liefst
langdurige relaties aan. Dat doen we met de mensen die bij
ons werken, maar ook met onze partners en klanten.

Verantwoordelijkheid

Rolf, Gijs &
Fire Safety

De organisaties die onze producten gebruiken en onze
diensten afnemen, leggen hun vertrouwen in onze handen.
Dat we serieus met die verantwoordelijkheid omgaan, is
terug te zien in alle delen van onze organisatie. Van advies
tot ontwerp, van productie tot installatie en onderhoud;
allemaal zetten we onze kennis en ervaring in om mensen,
objecten en gebouwen te beschermen tegen vuur en rook.

Dynamisch familiebedrijf
Maar er is meer dat Hoefnagels Fire Safety
bijzonder maakt. Er zijn weinig bedrijven in
de branche met een oprichtingsjaar van
1884 of eerder. Aan ervaring ontbreekt het
ons niet. Daar komt nog bij dat veiligheid in
de dynamiek van een familiebedrijf nog
een extra lading krijgt. Veilig voor klanten,
veilig voor medewerkers. Dat is het bedrijf
waaraan wij als vierde generatie
Hoefnagels leiding willen geven.

Innovatie
Onze producten en diensten zijn van de allerhoogste
kwaliteit. En toch kan het altijd nóg beter. Innovatie is al
vele jaren het geheim van ons succes en creëert telkens
nieuwe kansen. Door fors te investeren in R&D zijn wij
voortdurend in staat om o
 nderscheidende en kwalitatief
hoogwaardige producten te ontwikkelen en de lat steeds
hoger te leggen.

Kennis
Hoefnagels Fire Safety heeft tientallen jaren ervaring
met adviseren, realiseren en onderhouden van brand

Rolf Hoefnagels

Gijs Hoefnagels

veiligheidsinstallaties. De diepgaande kennis die wij over

Directeur

Directeur

dit onderwerp hebben, vormt het fundament onder onze
organisatie. Wij doen er alles aan om die kennis te borgen
in ons bedrijf én over te brengen op de mensen die onze
producten gebruiken.

Advies,
innovatie &
Hoefnagels Fire Safety

Brandveiligheid laat zich niet één-op-één
vertalen in producten. Daarvoor is het
aandachtsgebied te complex en te
veranderlijk. Alleen als goede producten
ook goed worden toegepast, dragen ze bij
aan brandveiligheid.
Brandveiligheid is het volledige en tevens het enige
werkgebied van Hoefnagels Fire Safety. We hebben
focus. Onze oplossingen omvatten meer dan alleen
brandwerende producten, hoe geavanceerd die ook
zijn geëngineerd. Vroeg in het bouwproces laat u zich
adviseren door gediplomeerde brandpreventie
deskundigen. Zij zijn in staat om voorstellen en
keuzes in het bouwkundig ontwerp te beoordelen en
zo nodig zelfs te verbeteren.

Hoefnagels Fire Safety adviseert over:
Plantoetsing
Opstellen van Programma van Eisen
Nulmeting brandveiligheid en verbeteradvies
Vluchtwegberekeningen
Toetsing aan Bouwbesluit
Onderbouwing gelijkwaardige oplossingen
Projectbegeleiding bij nieuwbouw en
aanpassingen
Opleidingen verzorgen op het gebied van
brandwerendheid

Advies en innovatie
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Ontwikkelen, testen, verbeteren
en weer testen
Bij Hoefnagels Fire Safety heeft innovatie veel gezichten. Elke dag onderzoeken
onze technici de eigenschappen van nieuwe materialen, robuustheid van constructies en slimmere besturingselektronica.
Brandveiligheid blijft altijd het eerste en belangrijk
ste criterium voor innovaties, op korte afstand
gevolgd door klantwensen. En ook verbeterde
toepassingsmogelijkheden, efficiëntere productie en
duurzaamheid tellen stevig mee.
Voordat we een product op de markt brengen, is het
uitvoerig getest. Allereerst doen we dat in-huis, in
onze eigen testoven. Daarin stellen we schermen,
luiken en deuren bloot aan zeer extreme omstandig
heden. Als die fase met glans is doorlopen, doen we
de test nogmaals op ware grootte bij een van de
erkende Europese testinstituten. Pas als ook die

nauwkeurig uitgevoerde onderzoeken met goed
gevolg zijn afgelegd, ontvangen de producten een
CE-markering en mogen ze onder strenge voor
waarden in Europa worden aangeboden.

“Onze producten
moeten mensenlevens
redden. Daar wil ik
zeker van zijn.”
- Emiel Pijnenburg, R&D Engineer

Producten,
kwaliteit &
Hoefnagels Fire Safety

De belangrijkste veiligheidsproducten ontwikkelen en
maken we volledig in eigen huis.

Brandwerende rolschermen
Firescreen® is ons rolscherm dat is gemaakt van een hoog
waardig brandwerend textiel. In parate toestand neemt het
vuurbestendige doek van de schermen geringe ruimte in. De
compacte maatvoering en beperkt benodigde inbouwruimte
maken het een uitstekende oplossing voor gebouwen met
open structuren, zoals zorginstellingen, ziekenhuizen, scholen,
kantoren of theaters.

Rookwerende rolschermen
Rook vormt een groter gevaar dan vuur en eist dan ook
jaarlijks veel meer slachtoffers. In combinatie met een
afzuigsysteem beperken rookschermen uit de Firescreen
Smoke productserie de verspreiding van rook.

Brandveiligheidsproducten
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Brandwerende schuifdeuren
Door de geringe inbouwruimte zijn onze schuif
deuren een veel toegepaste brandscheiding. De
Firelock® schuifdeur biedt bovendien een unieke
evacuatiemogelijkheid door de toepassing van
vluchtdeuren. In situaties waar ook het uiterlijk
van de deur belangrijk is, kunnen de deuren
worden uitgevoerd met brandwerend glas, RVS
of stucwerk. Een speciale versie combineert
brandwerendheid en inbraakwerendheid tot
klasse RC4 en is daarmee uniek in de wereld.

Brandwerende rolluiken
Firelock® rolluiken zorgen voor een hermetische
afsluiting en brandcompartimentering. Daardoor
zijn ze ideaal voor transportbanden op lucht
havens en in productiehallen. De slimme
elektronica van het systeem zorgt ervoor dat
bagage of producten op de transportband de
afsluiting niet hinderen. Een batterijpakket
garandeert de werking, ook als de stroom uitvalt.

Brandwerende puien
In combinatie met brandwerend glas creëren
onze stalen frames veilige en tegelijkertijd
esthetische, transparante ruimtes.
Eigenschappen die vooral tot hun recht komen
in de zorgsector, onderwijs, musea en andere
omgevingen waarin mensen en architectuur
centraal staan.

Besturingstechniek
Branddeuren maken deel uit van een veiligheids
systeem dat veel meer omvat.
Onze besturingskasten verwerken de signalen
uit dat systeem met een extreem hoge mate van
bedrijfszekerheid en flexibiliteit.
Alle producten worden voortdurend verbeterd.
Veel producten zijn beschikbaar in varianten die
zowel brand- als inbraakwerend zijn. Op onze
website vindt u de meest recente product
eigenschappen en certificaten.

Aanvullende
producten
Onze producten bepalen het grootste
deel van de zogeheten ‘passieve
brandveiligheid’. Dat is de verzamelnaam voor constructieve voorzieningen
waarmee c ompartimenten in gebouwen
brand kunnen weerstaan. Daar ligt de
focus van Hoefnagels Fire Safety.
Branddeuren en -schermen ontwikkelen,
engineeren en produceren we in huis. Andere
componenten, zoals doorvoeringen en muur
constructies bepalen echter de uiteindelijke
passieve brandveiligheid en vormen daarom
een wezenlijk onderdeel van ons aanbod.
We werken bovendien samen met aanbieders van
‘actieve brandveiligheid’, die zich meer richten op
bestrijding van vuur en rook.

“In korte tijd ken ik alle
facetten van de productie.
Als je je wilt ontwikkelen, dan
zijn er volop mogelijkheden.”
- Yannick Zwalua, Constructiewerker

Keur
Hoefnagels Fire

”Minstens één keer
per jaar brengen we
bij onze klanten
brandveiligheid onder
de aandacht.”

Na goed advies en de montage van onze
producten is er nog een belangrijke stap te
gaan voor maximale brandveiligheid: service.
Zelfs een solide branddeur heeft weleens een
vakman nodig. Bijvoorbeeld voor de reparatie
na een aanrijding of voor keuring en
periodiek onderhoud.

- Erwin Stans, Monteur

Reparatie binnen 24 uur
Storing of schade wilt u zo snel mogelijk verholpen
hebben. Met een servicecontract weet u zeker dat alle
gemelde problemen binnen 24 uur worden aan
gepakt. Onderdelen van alle geleverde producten
hebben we altijd op voorraad. Daarom kan elk van de
serviceteams storingen in de meeste gevallen ook
direct verhelpen.

Services na installatie
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Klanten en branches
Onze klanten zitten overal waar mensen, objecten en
bedrijfscontinuïteit belangrijk zijn:

Bedrijfsgebouwen
Horeca

Schiphol
Een vliegveld als Schiphol vervoert jaarlijks
17 miljoen reizigers en hun bagage. In de
gecompliceerde infrastructuur van deze

Luchthavens
Musea

Service,
ingen &
Safety

Onderwijs
Openbare gebouwen
Retail
Sport
Zorg

mainport kunnen branden en andere rampen
direct gevolgen hebben. Onze oplossingen
dragen bij aan de veiligheid van passagiers,
medewerkers, bezittingen, bedrijven en zelfs
voor de nationale economie.

Zara
Zara heeft als een van de eerste internationaal
opererende modeketens voorgesorteerd op
nieuwe wetten. Sinds 2019 gelden in heel
Europa dezelfde regels voor brandwerende
producten. Een aanzienlijk deel van de
modewinkels van Zara is al voorzien van onze
brand- en rookwerende schermen. Een groot
aantal andere winkels staat in de planning.

Gespecialiseerd
Een branddeur is geen gewone deur.
Testrapporten voor brand- en rookwerende
voorzieningen zijn dan ook alleen geldig als
aanpassingen en reparaties zijn uitgevoerd door
erkende bedrijven. Verzekeraars hechten veel
waarde aan dergelijke rapporten. Maar wat be
langrijker is: deskundig uitgevoerde werkzaam
heden bieden u de garantie dat brandwerende
voorzieningen werken als het erop aan komt.

Bol.com
In distributiecentra gaan dagelijks miljoenen
pakketten om. Het splinternieuwe complex
van Bol.com in Waalwijk is uitgerust met
brandwerende schermen van Hoefnagels
Fire Safety.

Depot
Boijmans van Beuningen
De beste verzekering bestaat uit alles wat

Ook voor derden
Keuringen en onderhoud doen we niet alleen
aan onze eigen producten. We leveren deze
services ook op geïnstalleerde producten van

schade of verlies voorkomt. Zeker bij

derden, inclusief loopdeuren en
branddoorvoeringen.

beveiligd met brand- en inbraakwerende

onvervangbare zaken als kunst. Belangrijke
delen van het iconische museumdepot van
Boijmans van Beuningen in Rotterdam (NL) zijn
producten van Hoefnagels Fire Safety.

Feiten, cijfers &
Hoefnagels Fire Safety
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Medewerkers in dienst

Jaar van
oprichting
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Opgeleverde projecten
tussen 2011 en 2021
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Dagelijkse bereikbaarheid van
servicemonteurs in uren
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Verholpen servicemeldingen
per jaar
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1050

100
2000

40
7,7
143K

Temperatuur in ºC waaraan
we onze producten bij tests
blootstellen
Percentage inzet
van onze mensen
Actieve
onderhoudscontracten
Percentage bedrijven dat een
grote brand niet overleeft
(bron: Interpolis)
Gemiddelde reactietijd in minuten
voordat brandweer na een
melding ter plaatse is
Aantal alarmeringen
van de brandweer
(2019; NL)
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Kerngegevens

Partnernetwerk
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In Nederland voert Hoefnagels Fire Safety alle activiteiten rond
advies, v erkoop, montage en service zelf uit. In 14 andere landen
kiezen we ervoor deze via zorgvuldig geselecteerde partners aan
te bieden.
1. België
F-PROJECTS
f-projects.be

2. België & Luxemburg
KBS Systems
kbs-systems.be

3. Denemarken
Multi-Tek
multitek.dk
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4. Duitsland
SIMON PROtec Systems GmbH
simon-protec.de

5. Estland
Lenmar Group OÜ
lenmar.ee

6. Finland
Suomen Palo-ovi Tuotteet Oy
Champion Door Fire
suomenpalo-ovituotteet.fi

7. Frankrijk
Souchier Boullet
boullet.fr

8. Ierland
Williaam Cox
williaamcox.com
Swift Vent Services
ventilation.ie

9. Italië
Bovema Italia
bovema.it
Ge.Ca Services
gecaservices.com

10. Noorwegen
OlarPortconsult
olarportconsult.no

11. Oostenrijk
BSS Brandschutztechnik &
Sicherheits-Systeme
bss-s.at
Peneder Bau-Elemente
peneder.com

12. Verenigd Koninkrijk
Thermax Contracting Services
thermax.co.uk

13. Zweden
Jari Safe
jarisafe.se

14. Zwitserland
FeuerschutzTeam
feuerschutzteam.ch
SIMON PROtec Systems AG
simon-protec.ch

11

Bezoekadres
Zevenheuvelenweg 50
5048 AN Tilburg
Postadres
Postbus 5036
5004 EA Tilburg
T 013 462 59 59
E Info@hoefnagels.com
I www.hoefnagels.com

Sinds 2009 mag Hoefnagels Fire Safety het predikaat ‘Bij Koninklijke
beschikking Hofleverancier’ voeren. Een eretitel die is voorbehouden
aan bedrijven met een lange en onberispelijke staat van dienst.

