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Sprinkler

Een sprinklerinstallatie is 24 uur per dag in bedrijf om 
de veiligheid van jouw pand, medewerkers en klanten te 
garanderen. Ook ons sprinklerteam staat altijd voor jou 
klaar. Want: de veiligheid van jouw pand, medewerkers 
en goederen heeft onze hoogste prioriteit. 

Sprinklertechniek is een zelfstandige discipline binnen Hoppenbrouwers 
Techniek. Met een team van ongeveer twintig gepassioneerde professionals 
met veel vakkennis en jarenlange ervaring, helpen wij – vanuit de vestiging 
in Udenhout – klanten in het hele land met passende sprinklerinstallaties. 
We ontwerpen, berekenen, installeren en stellen sprinklerinstallaties in 
bedrijf. We leveren altijd maatwerk en zijn daarnaast een betrouwbare 
partner op het gebied van Service en Onderhoud.

Altijd een veilig gevoel 
met een gecertificeerde 
sprinklerinstallatie



Waarom kiezen voor Hoppenbrouwers?
Wij vinden een goed advies waardevoller dan een snelle verkoop. Daarom 
zijn al onze medewerkers op het hoogste niveau getraind, op de hoogte van 
actuele wet- en regelgeving en in het bezit van de juiste certificaten. Hierdoor 
maakt het voor ons niet uit in welke markt we opereren. We bedenken altijd 
een passende oplossing; voor uiteenlopende sectoren, zoals de logistieke 
markt, utiliteit, retail en ziekenhuizen. Wat kunnen we voor jou betekenen?

Kwaliteit: daar staan we voor 
Wij luisteren naar jou. Samen zoeken we naar een sprinkleroplossing 
die past bij jouw bedrijf. Ons gespecialiseerde team heeft veel 
kennis en ervaring in huis. Iedere dag werken we met passie aan 
sprinklerinstallaties van de hoogste kwaliteit, die passen bij jouw 
wensen. We zijn bovendien gecertificeerd voor het leveren en 
onderhouden van sprinklersystemen. Met een compleet aanbod en 
persoonlijke dienstverlening werken wij aan duurzame relaties. 

Altijd een veilig gevoel 
Sprinklerinstallaties zijn zeer betrouwbaar als ze goed getest en 
onderhouden worden door vakmensen. Daarom hechten wij veel 
waarde aan Service en onderhoud. Sluit je bij ons een test- en 
onderhoudsovereenkomst af? Dan zorgen onze experts ervoor 
dat jouw sprinklerinstallatie altijd optimaal functioneert. Heeft de 
sprinklerinstallatie een storing? Wij staan 24/7 klaar om die direct 
op te lossen.

LEAN werken 
Bij Hoppenbrouwers Techniek werken we LEAN. Dankzij deze 
planmethodiek verlopen onze projecten soepel. Wij houden ons aan 
afspraken en kunnen opleverdatums garanderen. Een efficiënte 
samenwerking is daarvoor essentieel. Wij houden de lijntjes kort; 
met onze opdrachtgevers, bouwpartners en met collega’s (ook van 
andere disciplines). Daarbij houden we altijd rekening met jouw 
organisatie en processen. 



Hoppenbrouwers bouwde  
mee aan de 100 meter  
hoge Bunkertoren 
Met 210 woningen, kantoren, een garage en 
een publiek toegankelijk restaurant biedt de 
BunkerToren een nieuwe dimensie aan het wonen in Eindhoven. 
Hoppenbrouwers heeft vanuit verschillende disciplines hier aan 
meegebouwd. Zo hebben we de sprinklerinstallatie in het hele 
gebouw geïnstalleerd én een natte blusleiding aangelegd ten 
behoeve van de brandweer. In de pompkamer staan meerdere 
meertraps sprinklerpompen aangesloten op een betonnen 
watervoorraad. Het leidingwerk in het woongedeelte is ingestort 
door middel van tunnelbouw en daarmee volledig weg gewerkt.

Vanderlande gebouw 60
Dit prestigieuze kantoorgebouw bestaat 
uit 6 verdiepingen met een naastgelegen 
parkeerdek. In het gebouw zijn 
verschillende afwerkingen van plafonds en 
wanden toegepast. Maar de veiligheid van 
het pand kan zeker niet vergeten worden. 
Daarom installeerde het sprinklerteam 
van Hoppenbrouwers verschillende type 
sprinklers in zowel het kantoorgebouw als 
onder het parkeerdek.

Technisch beheer
Net zoals alle kwaliteitsproducten hebben onze 
gecertificeerde sprinklerinstallaties onderhoud 
nodig. Door de sprinklerinstallaties regelmatig 
te testen en tijdig te onderhouden wordt de 
betrouwbaarheid van de installaties gegarandeerd. 
Daarnaast begeleiden we de jaarlijkse inspecties 
met het inspectiebureau of kunnen we het 
gehele beheer van de installatie overnemen. 
Wij verzorgen de benodigde rapportages en het 
onderhoudscertificaat. Andere blusinstallaties 
onderhouden zoals watermist-, schuimblus- en 
blusgasinstallaties? Geen probleem.  
Ook dat kunnen wij voor jou verzorgen.

Aan het werk
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Benieuwd naar wat 
wij voor je kunnen 
betekenen?
Neem dan contact 
op met één van 
onderstaande 
contactpersonen. 

Service & Onderhoud
Kevin van den Dobbelsteen 
kvdobbelsteen@hoppenbrouwers.nl
06 - 30 96 41 77

Projecten
Rob Heijndijk
rheijndijk@hoppenbrouwers.nl
06 - 30 99 42 35

Meer informatie over Sprinklertechniek

> Meer weten over onze projecten? 
Kijk dan op hoppenbrouwerstechniek.nl/sprinkler 
of scan de QR-code. 


