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brandbeveiliging



‘Uw veiligheid, onze zorg’
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Aantal sprinklers in werking

Met Sprinkler blijft een brand meestal 

beperkt tot de plek of ruimte waar hij  

is ontstaan. 80% van de branden wordt  

door minder dan 5 Sprinklers geblust,  

de helft door 2 Sprinklers, een kwart  

door 1 Sprinkler. Bron: Vereniging  

Sprinkler Installateurs (VSI)

1

Capelle a/d IJssel

Oosterhout

Bodegraven

Amsterdam

Alkmaar

Eindhoven

Venlo

Arnhem

Hengelo

Emmen

Groningen

Rotterdam

Zwolle

Maastricht

Geleen

Hoevelaken

Brandbeveiliging is van levensbelang
Bijna elke dag wordt er in Nederland wel melding gemaakt van een uitslaande 

brand. Vooral bedrijventerreinen en grote gebouwen worden regelmatig 

getroffen. Brand is de grootste ramp die een bedrijf kan overkomen en ver- 

oorzaakt vaak zoveel schade, dat er maandenlang niet of maar op halve 

kracht gewerkt kan worden. In meer dan de helft van de gevallen betekent 

een grote brand zelfs het einde van een onderneming. Dit ondanks een goede 

brandverzekering!

Sprinklerbeveiliging is de snelste en meest effectieve vorm van brand- 

 bestrijding. Het voorkomt dat er slachtoffers vallen en beperkt de schade.  

De cijfers en feiten spreken voor zich. In 99 van de 100 gevallen hebben 

 Sprinklers de brand al bedwongen voordat de brandweer ter plaatse is. Dit  

kan uw organisatie miljoenen euro’s besparen. In Nederland kennen we tot 

op heden geen dodelijke slachtoffers bij branden in gebouwen met gecerti- 

ficeerde Sprinklerbeveiliging. Een veilig idee!

Is uw organisatie goed beveiligd?
Sprinklerbeveiliging waarborgt de continuïteit van uw onderneming. En dat 

terwijl een Sprinklerinstallatie per m2 veelal goedkoper is dan vloerbedekking. 

We hebben het dan nog niet eens over bouwkundige besparingen, de hoge 

graad van beveiliging en lage verzekeringspremies. Kortom: een goede  

brandbeveiligingsinstallatie levert u meer op dan dat ze kost. Is UW organisa- 

tie goed beveiligd? Het Unica Sprinklerteam helpt u graag uit de brand.

Unica, uw betrouwbare partner bij brandbeveiliging
Unica Automatic Sprinkler is een businessunit van de Unica Installatiegroep, 

het grootste zelfstandige installatiebedrijf van Nederland. Met ruim 70 jaar  

ervaring is Unica toonaangevend in elektrotechniek, werktuigbouw,  

ict-netwerkinfrastructuur, regeltechniek, cleanrooms, service & onderhoud  

en Sprinklertechniek.

Unica Automatic Sprinkler is één van de grootste Sprinklerbedrijven van ons  

land en een absolute specialist op het gebied van brandbeveiliging. Centraal  

gelegen in Nederland, zijn we makkelijk bereikbaar. Met een team van ervaren  

en gedreven mensen staan wij garant voor technisch hoogwaardige brand- 

beveiligingsinstallaties en leveren wij op maat gesneden oplossingen voor al  

uw specifieke wensen en eisen. Vanzelfsprekend voldoen wij hierbij aan de  

hoogste kwaliteits- en veiligheidseisen. Verdeeld over 15 vestigingen, is de  

Unica Installatiegroep altijd bij u in de buurt en staan wij dag en nacht voor  

u klaar.
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▲

Magazijnen en distributiecentra
  Ikea, Breda, Hengelo en Utrecht

  OPG, Staphorst en Oss

  Vrachtloods FR8, Schiphol

  Stork Air, Zwolle

  Vos Logistics, Helmond

  DHL Solutions, Tiel

  Albert Heijn, Tilbug

  Hays Logistics, Raamsdonkveer

  Heineken, Deventer

Magazijnen en distributiecentra

Stork Air in Zwolle is een voorbeeld van hoe ver de  

integratie van diverse (Unica-)installaties doorgevoerd kan  

worden. Het complex bestaat uit een grote diversiteit aan  

gebruiksvormen, waaronder: expeditie, (hoogstapel)maga- 

zijn, productie- en testfaciliteiten, kantoren e.d. Maatwerk  

in brandbeveiliging geeft de gebruiker ook in dit complex  

de grootste vrijheid.
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Businessunits Unica

Als totaalinstallateur sterk in systeemintegratie
Systeemintegratie is een belangrijke trend in het installatievak en biedt u veel  

extra mogelijkheden. Binnen de Unica Installatiegroep hebben we alle denk- 

bare installatiedisciplines in huis. Bij gecombineerde projecten profiteert u  

van onze intensieve kennisuitwisseling met specialisten van andere Unica- 

bedrijven. Bijvoorbeeld op het vlak van elektro- en regeltechniek. 

Juist doordat de geavanceerde Sprinklersystemen van nu worden gekoppeld  

aan elektronische detectie- en alarmeringssystemen, zijn wij uw perfecte  

partner bij brandbeveiliging. Het is één van onze kernkwaliteiten de brand- 

beveiliging op uitgekiende wijze te integreren met andere door ons geleverde  

gebouwinstallaties.

Wij hebben veel ervaring met het beveiligen van:

  utiliteitsprojecten,

  magazijnen en distributiecentra,

  zeer risicovolle industriële bedrijven,

  woningbouwprojecten / appartementencomplexen,

  hotels,

  winkelcentra,

  grote renovatieprojecten.

Naast het ontwerp en de installatie van uw brandbeveiligingssysteem op  

maat dragen wij ook zorg voor de periodieke controle en het onderhoud  

aan uw Sprinklerinstallatie. 

Maatwerk voor elke situatie in elk type gebouw
De specialisten van Unica Automatic Sprinkler engineeren en installeren alle  

mogelijke vormen van brandbeveiligingssystemen. Na de beoordeling van  

het soort gebouw en de aard van de bedrijvigheid door één van onze experts,  

wordt er een detectie- en alarmeringssysteem geselecteerd, dat het beste  

geschikt is voor uw situatie en dat optimale beveiliging van uw onderneming  

garandeert.

De voordelen van Unica Automatic Sprinkler als partner bij  
brandbeveiliging:

  bijna 100 jaar ervaring met brandbeveiliging;

  team van enthousiaste en deskundige mensen;

  technisch hoogwaardige installatieoplossingen op maat;

  als totaalinstallateur alle installatiedisciplines in huis;

  sterk in systeemintegratie;

  (kosten)efficiënte netwerkorganisatie;

  altijd een vestiging in de buurt door landelijke dekking;

  uitgebreide Service & Onderhoud-organisatie, dag en nacht stand-by;

  ISO 9001-certificaat op alle onderdelen.

Soorten Sprinklersystemen:
 

  natte-blusinstallaties

  watersproeisystemen

  droge-blusinstallaties

  deluge-systemen

  special hazard

    brand- en Sprinkler- 

  meldinstallaties

  ontruimingsinstallaties

  droge blusleidingen 

  kleine blusmiddelen
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Industrie

Voor Van Gansewinkel in Drachten hebben wij de nieuwe 

opslagloods voor chemische afvalstoffen beveiligd. 

Recentelijk is er veel onderzoek gedaan naar de beveiliging  

van dit soort risicovolle objecten. De brand- en Sprinkler- 

meldinstallatie is hier dan ook aangelegd volgens de  

jongste CPR15-2-richtlijnen.

▲

Industrie
  Hercules, Zwijndrecht

  Dupont, Dordrecht

  Unidek, Gemert

  Van Gansewinkel, Drachten

  KLM Motorenwerkplaats, Schiphol

  PPG Coatings, Tiel

  Huntsman, Rozenburg
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Speciale blussystemen bij een verhoogd brandrisico
Voor bedrijven met een verhoogd brandrisico ontwerpen en installeren wij  

speciale blussystemen op maat. Voorbeelden hiervan zijn sproeisystemen,  

waarbij alle sproeiers tegelijkertijd water geven, en schuimblusinstallaties.  

Deze systemen worden in geval van brand automatisch geactiveerd door  

een detectiesysteem.

Aangezien het verhoogd risico meestal direct verband houdt met de stoffen  

waarmee gewerkt wordt of die zijn opgeslagen, moeten er ook voorzieningen  

worden getroffen voor de opvang van vervuild bluswater. Zeker waar het gaat  

om het blussen van milieubelastende stoffen. In samenwerking met de advi- 

seur betrekken wij in dat geval de meest deskundige partners bij het project.

Ook voor de aanvoer van bluswater bestaan diverse alternatieven. Wanneer  

het niet kan (of mag) worden betrokken uit open water, zal hiervoor een  

 blusvijver of voorraadtank moeten worden aangelegd. Op nieuwe bedrijven- 

terreinen zorgt de ontwikkelaar steeds vaker voor een centrale watervoor- 

ziening waarop de blusinstallaties van de bedrijven kunnen worden aange- 

sloten. Ook voor het ontwerp en de aanleg van dergelijke centrale installaties  

kunt u terecht bij Unica Automatic Sprinkler.

Gedetailleerde werkvoorbereiding, snelle en efficiënte montage 
Elk project –groot of klein– wordt tot in het kleinste detail geprepareerd in  

onze centrale huisvesting in Hoevelaken. In onze moderne, goed geoutilleer- 

de prefabwerkplaats worden de werkzaamheden voorbereid op basis van  

gedetailleerde werktekeningen. Dankzij deze efficiënte prefabwerkwijze  

leveren we de Sprinklerinstallatie als ‘bouwpakket’ af op de bouwplaats. Hier  

wordt de installatie vervolgens in korte tijd gemonteerd en afgeperst door  

ervaren montageploegen. Met name in grote hallen – zoals magazijnen en  

distributiecentra – monteren we eerst de leidingen en Sprinklers en dan pas  

de pompen en overige componenten in de technische ruimte. De hal is op  

deze wijze weer snel beschikbaar voor verdere afbouw en inrichting.

Maatwerk in monumenten
Het beveiligen van bestaande gebouwen in binnensteden vereist maatwerk.  

Dat geldt in het bijzonder bij het aanbrengen van Sprinklerbeveiliging in  

monumenten. Deze projecten verdienen de grootste aandacht en zorg,  

maar brengen ook complexiteit met zich mee. Door heel Nederland hebben  

wij succesvol gebouwen die vallen onder monumentenzorg, 

voorzien van brandbeveiliging. Hiertoe behoren onder  

andere kerkgebouwen en molens.
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Woning-Sprinkler
  De Esch, verzorgingstehuis, Enschede

  Westpoint-appartementencomplex, Tilburg

  De Stadspoort-appartementen, Goes

  Verpleeghuis Guisveld, Zaandijk

  Appartementencomplexen in Utrecht en Amsterdam

Woning-Sprinkler

Sprinklerinstallatie in woningbouw is sterk in opkomst.  

Helemaal in combinatie met tunnelbouw. Het integreren  

van Sprinklerinstallaties in het beton levert veel architec- 

tonische en bouwkundige vrijheden op, die steeds vaker  

worden benut. Een prachtige toepassing hiervan is  

Westpoint; een hoogbouw-appartementencomplex in  

Tilburg. Met zo’n 150 meter hoogte letterlijk en figuur- 

lijk een Sprinklertechnisch hoogstandje.

▲
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Opkomst brandbeveiliging in woningen
De sterk toegenomen aandacht voor brandveiligheid heeft gezorgd voor de 

opkomst van woning-Sprinkler. Vooral in woonzorgcomplexen en hoog- 

bouwappartementen is het almaar moeilijker om aan de strenge brandveilig- 

heidseisen te voldoen. Dit mede door de zeer beperkte vluchtmogelijkheden. 

De aanleg van Sprinklerbeveiliging biedt steeds vaker uitkomst. 

 

Unica Automatic Sprinkler speelt een voortrekkersrol bij woning-Sprinkler. 

Zo ontwierpen en installeerden wij als eerste Sprinklerinstallaties door heel 

Nederland, die in het beton werden meegestort. Ook in de hoogste woon- 

toren van ons land, het 150 meter hoge Westpoint in Tilburg, zorgden wij 

voor de brandveiligheidsinstallatie. Net als bij andere door ons verzorgde 

installaties worden de leidingen en Sprinklerkoppen netjes weggewerkt. 

Waar mogelijk worden ze zelfs perfect geïntegreerd in het beton. In het 

plafond zijn dan alleen kleine kunststof plaatjes (zie afbeelding) zichtbaar. 

Dus op en top veiligheid zonder visuele beperkingen!

Controle en onderhoud voor als het erop aan komt
Om optimale veiligheid te kunnen waarborgen, moet elke Sprinklerinstallatie 

periodiek worden gecontroleerd en getest. Dit is verplicht en vloeit voort uit 

de certificering. De installatie wordt in topconditie gehouden door het uitvoe- 

ren van preventief onderhoud na de oplevering. Hopende dat de Sprinkler 

installatie nooit nodig zal zijn, moet u er wel voor 100% op kunnen vertrouwen 

dat het systeem perfect werkt als het erop aan komt. Om u zoveel mogelijk 

zekerheid te bieden, testen we de installatie periodiek. 

Steeds vaker krijgen wij de totale verantwoordelijkheid voor bestaande 

Sprinklerinstallaties toevertrouwd. Ook als deze door een andere installateur 

zijn aangelegd. Daarnaast renoveren en vernieuwen we verouderde installa- 

ties, zodat deze voldoen aan de huidige voorschriften. Voor aanpassingen 

aan bestaande installaties hebben we speciale teams met veel ervaring in het 

leven geroepen, die direct contact hebben met de klant. Door onze landelijke 

spreiding zijn we altijd bij u in de buurt.

Vertrouwd met de nieuwste voorschriften
De overheid scherpt de wet- en regelgeving voortdurend verder aan. Meer 

dan bij welke andere installatiediscipline ook, is bij brandbeveiliging actuele 

kennis van de voorschriften essentieel. Onze specialisten zijn volledig 

vertrouwd met de nieuwste (inter)nationale veiligheidsvoorschriften.
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Winkelcentra

Winkelcentra worden steeds groter en complexer: een  

 voorbeeld hiervan is MegaStores in Den Haag. Met zo’n  

100.000 m2 één van de grootste winkelcentra van Europa.  

Dit soort centra kenmerkt zich vaak door de complexiteit  

en hoeveelheid van geïntegreerde werkzaamheden vlak  

voor de opening: een specialisme van ons.

▲

Winkelcentra
  De Klanderij, Enschede

  MegaStores, Den Haag

  Hoendiep, Groningen

  Kalvertoren, Amsterdam

  Heuvelgalerie, Eindhoven

  Rozenhofpassage, Zaandam

  Heekplein, Enschede

  Centrumplan, Arnhem
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Kwaliteitswaarborging en -certificering
Als professionele partner vinden wij het van vitaal belang te voldoen aan de  

hoogste kwaliteitseisen. Niet alleen voor de Unica Installatiegroep en haar  

continuïteit, maar vooral ook voor u als klant. In dit kader besteden we veel  

tijd en aandacht aan het behalen van gerenommeerde kwaliteitscertificaten  

en voldoen wij aan de hoogste veiligheidsvoorschriften.

Wij zijn gecertificeerd door de meest vooraanstaande instellingen op  

het gebied van brandveiligheid, kwaliteitszorg en veiligheid. Daarnaast  

 beschikken we over erkenningen en certificaten voor specifieke technieken,  

waaronder LPS 1233. 

Meer informatie over brandbeveiliging
We kunnen ons voorstellen dat u na het lezen van deze brochure nog aan- 

vullende informatie wenst. U kunt in dat geval contact opnemen met onze  

centraal gelegen vestiging in Hoevelaken. Natuurlijk kunt u ook vrijblijvend  

een afspraak maken met één van onze adviseurs. 

Het Unica Automatic Sprinkler Stappenplan

Vraag naar een Sprinklerinstallatie
(continuïteit / risicobeperking / verzekeraar / brandweer – overheid)

Inschakelen Unica Automatic Sprinkler
(alle installatiedisciplines in huis, bijna 100 jaar ervaring)

Opstellen van een programma van eisen
(bouwkundige gegevens, gebruik en inrichting van het pand)

Selectie van best geschikte brandbeveiligingssysteem
(mogelijkheid systeemintegratie / technisch hoogwaardige oplossingen)

Ontwerp en prijsvorming
(dienstverlening op maat, samenwerking andere Unica-bedrijven)

Realisatie van de Sprinklerinstallatie
((kosten)efficiënt en zonder belemmering van de bouw)

Testen en certificering

Service en onderhoud



Utiliteit
�� ��ING-house,�Amsterdam

��Centraal�Station�NS,�Amsterdam
� ��Europoint,�Rotterdam

���Hoofdkantoor�Unilever�Bestfoods,�
Rotterdam�

��Univé,�Zwolle
��Apart,�Apeldoorn
��Compac,�Utrecht

� ��Nationaal�Milieupaviljoen�Ecodrome,�Zwolle

Magazijnen en Distributiecentra
��Ikea,�Hengelo,�Breda,�Groningen
��Vos�Logistics,�Helmond
��Ven,�Diemen
��Hanos,�Heerenveen
��Nippon�Express,�Maasvlakte
��Hays�Logistics,�Raamsdonkveer
��Beter�Bed,�Uden
��OPG,�Staphorst,�Oss

Industrie
��Hercules,�Zwijndrecht

� ��Stork�Air,�Zwolle
��Van�Gansewinkel,�Drachten
��Unidek,�Gemert
��Papierfabriek�Parenco,�Renkum

� ��KLM�Motorenwerkplaats,�Schiphol
� ��B�&�C�Products,�Nunspeet

��Presswood,�Ermelo
��Papierfabriek�Houtum�&�Palm,�Apeldoorn

Winkelcentra/Winkelpanden
� ��WC�De�Klanderij,�Enschede�
� ��WC�Hoofddorp
� ��WC�Hoendiep,�Groningen�
� ��WC�Kalvertoren,�Amsterdam
� ��WC�Heuvelgalerie,�Eindhoven
� ��Woonboulevard,�Zwolle
� ��Woondrome�Eltink,�Wijchen

Hotels
� ��Amstel�Hotel,�Amsterdam

��Victoria�Hotel,�Amsterdam
��American�Hotel,�Amsterdam
��Jolly�Carlton�Hotel,�Amsterdam
��Pullitzer�Hotel,�Amsterdam
��Hotel�des�Indes,�Den�Haag

Monumenten
��Molen�De�Zwaluw,�Kesteren
��Domkerk,�Utrecht
��Kloosterkerk,�Den�Haag
��Oude�kerk,�Amsterdam
��Binnen�Stadskerken,�Utrecht

Woningbouw
��De�Esch�verzorgingstehuis,�Enschede
��Westpoint�appartementencomplex,�Tilburg
��De�Stadspoort�appartementen,�Goes
��Verpleeghuis�Guisveld,�Zaandijk

� ��Appartementencomplex,�Utrecht�en�A’dam

�*�Complete�referentielijst�op�aanvraag

installatiegroep

Andere Unica-brochures:
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07

Unica Automatic Sprinkler

De Wel 15

Postbus 202

3870 CE Hoevelaken

T (033) 247 80 80

F (033) 247 80 88

Uw brandbeveiligingsadres:

Referentieselectie Brandbeveiliging*

Capelle a/d IJssel

Oosterhout

Bodegraven

Amsterdam

Alkmaar

Eindhoven

Venlo

Arnhem

Hengelo

Emmen

Groningen

Rotterdam

Zwolle

Maastricht

Geleen

Hoevelaken

Als allround system integrator en grootste zelfstandige installateur van Nederland heeft de Unica Installatiegroep alles 
in huis wat veeleisende opdrachtgevers in de utiliteitsbouw, gezondheidszorg en industrie van hun installatiepartner 
vragen. Hierbij beschikken wij over uitstekende referenties en durven wij elke opdracht aan. Groot of klein; complex of 
juist eenvoudig. Onze kracht? Wij ‘ontzorgen’ onze opdrachtgevers met innovatieve en ‘duurzame’ oplossingen, 
 optimale ‘communicatietoepassingen’ en  een ‘comfortabel’ en vooral ook ‘veilig’ werk- en woonklimaat. En dat al  
bijna 75 jaar! Met duurzaamheid als speerpunt in onze strategie waarborgen we de toekomst van ons bedrijf, onze  
opdrachtgevers, maar ook die van onze kinderen. Zo maken we samen de toekomst. 

De Unica Installatiegroep: samen maken we de toekomst

� 0800 - 223�33�33� www.unica.nl
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