
INTERVIEW

Hoefnagels Fire Safety beschermt mensen én gebouwen tegen de schade 

van vuur, rook en inbraak. De professionals uit Tilburg zijn echte meedenkers. 

Zo zijn architecten en opdrachtgevers zeker van totaaloplossingen die niet 

alleen beschermen tegen brand en inbraak, maar ook op esthetisch vlak hun 

bijdrage leveren. Innoveren vinden ze bij Hoefnagels de normaalste zaak van 

de wereld. Net als het in eigen hand houden van de productie én het plaatsen 

van de oplossingen. Het resultaat? De beste brandwerende afsluitingen op 

de juiste manier gemonteerd voor een optimaal veilige omgeving. 
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DE BESTE BRAND-
COMPARTIMENTERING 
EN NOG MOOI OOK

'Bij Hoefnagels vind je geen 
gefragmenteerde processen. Advies 
en productoplossing zien wij als 
één geheel.'
ROLF HOEFNAGELS
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MODIFICEREN TEN BEHOEVE VAN BRANDWERENDHEID EN ESTHETIEK

Productiebedrijven, magazijnen, kantoren, ziekenhuizen, zorginstellingen, luchthavens en bioscopen: overal waar brand-compartimentering 

noodzakelijk is, heeft Hoefnagels Fire Safety de ideale oplossing. ‘Deze oplossing begint bij consultancy,’ vertelt directeur Gijs Hoefnagels,. 

‘Brandwerende maatregelen kunnen verstrekkende gevolgen hebben voor het ontwerp van een pand. Iets waar een architect flink mee kan 

worstelen, maar voor ons is het dagelijkse kost. Door al in de ontwerpfase van een bouwwerk met elkaar in gesprek te gaan, komt onze kennis 

volledig tot zijn recht en zijn we bovendien volledig in staat onze producten te modificeren. Op zowel brandwerend als op esthetisch vlak.’ 

‘Op het moment dat er een vraag is op het gebied van brandveiligheid, komen wij met advies in de breedste zin van het woord,’ vult Rolf Hoefnagels 

aan. ‘We hebben alle kennis én kunde in huis, opdrachtgevers kunnen derhalve rekenen op een perfect passende oplossing die volledig voldoet 

aan wetgeving en alle gestelde eisen in ons vakgebied. Bij Hoefnagels vind je geen gefragmenteerde processen. Advies en productoplossing zien 

wij als één geheel. En als we iets niet in de eigen stal hebben, ontwikkelen we een oplossing die wél past.’

MUSEUM VOORLINDEN 

‘Onze oplossingen zijn op veel verschillende plekken terug 

te vinden, waaronder in Museum Voorlinden. Anderhalf jaar 

voor de start van het project zaten wij al met de architect en 

opdrachtgever om tafel. Dat stelde ons in staat de perfecte 

oplossing te leveren. In de juiste afmetingen, uitgerust met de 

juiste afwerking en de gewenste toepassingsmogelijkheden. 

Door gebruik te maken van de tijd vóór realisatie was er 

ruimte voor modificaties en het testen van de producten 

en zijn we tot het mooiste eindresultaat gekomen. De vijf 

meter hoge brandwerende schuifdeuren zijn gemaakt van 

staal en volledig gestuukt. Het stelt het museum in staat 

een expositie op te bouwen in een afgesloten gedeelte, 

zonder dat er afbreuk wordt gedaan aan de esthetiek van 

de ruimtes. Dankzij het kleppensysteem kunnen de deuren 

ook volledig worden weggeschoven wanneer een expositie 

daarom vraagt. Een ander aspect wat hier speelde was de 

inbraakwerendheid. Om collecties binnen te halen, moet 

worden voldaan aan een hoge mate van inbraakpreventie. 

Onze schuifdeuren leveren hier een significante bijdrage 

aan. Het sluitstuk van dit uitdagende project was de wens 

inzake de besturingstechniek. Deze moest -uit het zicht- in 

een andere ruimte worden geplaatst. En zo geschiedde.’

SCHIPHOL

Gijs Hoefnagels vervolgt: ‘We werken ook veel op luchthaven 

Schiphol, op dit moment in samenwerking met Benthem 

Crouwel. Schiphol heeft specifieke wensen inzake de 

communicatie van de systemen die wij daar installeren. Staat 

een deur open, is deze gesloten of is er mogelijk sprake van 

een storing? De door ons ontwikkelde besturingstechniek 

matcht perfect met de software in de controlekamer. Het 

stelt de luchthaven in staat vanuit deze controlekamer 

inzicht te krijgen in de status van de diverse brandwerende 

afsluitingen over het gehele vliegveld. Ook in dit project zaten 

we vroeg met de architect om tafel. Het voorkomt dat je in de 

uitvoeringsfase terug moet naar de tekentafel en hiermee 

dus ook een hoop chagrijn.’

Hoefnagels Fire Safety is bepaald geen eendagsvlieg. 

Het bedrijf doet al 137 jaar op dezelfde manier zaken: in 

langdurige samenwerkingen gebaseerd op vertrouwen 

en met een enorme hoeveelheid kennis en expertise. Het 

heeft het familiebedrijf onder meer de titel hofleverancier 

opgeleverd. Wij begrijpen dat.

‘De vijf meter hoge 
brandwerende schuifdeuren 
zijn gemaakt van staal en 
volledig gestuukt.’
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