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ALS ELKE SECONDE TELT

Partner in
brandveiligheid

Vroegtijdige 
brand
bestrijding
Bij brand telt elke seconde. 
Vroegtijdige bestrijding van 
een beginnende brand is 
essentieel om gevaar voor
mensenlevens te voor-
komen en grote schade 
aan gebouwen en 
goederen te vermijden. 

Binnen het assortiment vallen merken als Rapidrop, 
Viega, Ajax, Victaulic, VSH, Georg Fischer en Geberit. 

Van Walraven heeft als totaalleverancier door
de jaren heen een assortiment van betrouwbare
producten en systemen op gebied van brandbestrij-
ding opgebouwd. De systemen en producten voldoen 
aan de strenge regels en hoge eisen van de verschil-
lende certificatie instellingen.

Voor vragen en advies kunt u altijd terecht bij onze 
productspecialist Laura Verbraak via lverbraak@van-
walraven.com of  bel 06 30 21 20 04. 



Actieve 
brand
bestrijding 

• Grotere brandcompartimenten
• Waarborg voor continuïteit van uw 

organisatie
• Besparing op bouwkosten
• Minimale waterschade en 

milieurisico’s

Voordelen
sprinklersystemen

Sprinklerinstallaties zorgen 
ervoor dat een brand 
beheersbaar blijft. 

De systemen die Van Walraven levert zijn CE-, FM-, 
UL listed- en VdS gecertificeerd en voldoen daarmee 
aan de hoogste internationale goedkeuringen op het 
gebied van brandpreventiematerialen.



Beveiliging 
hardware

Voor de bescherming van hard- en dataware in 
kasten, bieden we de producten van Exxfire. Dit zeer 
unieke product verdrijft bij smeulbrand de zuurstof  
met stikstof, zodat de gegevens veilig blijven.

Ook hard- en dataware 
ruimtes veilig voor brand. 



Leidingen & fittingen 
dikwandig staal
Viega Megapress om dikwandig stalen buizen 
te verbinden, was lassen lange tijd de enige 
oplossing. Met het persaansluitstuk van het 
Megapress-systeem biedt Viega nu een snellere, 
veiligere en gemakkelijkere oplossing voor de 
installatie van stalen buizen.

Groefkoppelingen 
Voor het maken van verbindingen met groef-
koppelingen hebben wij in het assortiment de 
producten van Victaulic Fire Protection.

Vlambuis & draadbuis
In het assortiment hebben wij alle soorten 
brandbestendige vlambuis en draadbuis. 
Beschikbaar in de kleuren gemenied, verzinkt en 
RAL3000. 

Om brand te vertragen bieden wij 
speciale brandbestendige leidingen, 
fittingen en bevestigingsmaterialen. 
In het assortiment bieden wij verschillende merken leidingen en fittingen 
van dikwandig staal, dunwandig staal, kunststof  en smeedbaar gietijzer. 

Leiding-
systemen 



Malleable fittingen
Van Walraven levert smeedbare gietijzeren GF 
fittingen in zwarte of  thermisch verzinkte uit-
voering met FM keur. De fittingen zijn duurzaam 
en temperatuurbestendig en hebben een hoge 
mechanische belastbaarheid. De schroefdraad in 
de fitting is een universele, gestandaardiseerde 
verbindingstechniek en staat garant voor een 
veilig gebruik en een breed toepassingsgebied.

Leidingen & fittingen 
dunwandig staal
Geberit Mapress C-staal en Henco hebben voor 
speciale toepassingen, zoals sprinklers, systeem-
buizen in een inwendig en uitwendig verzinkte 
uitvoering.

Leidingen & fittingen 
kunststof

Henco biedt een compleet pakket fittingen en 
buizen voor waterleidingsprinklers, waaronder 
Sprinkler ML voor het instorten in beton. Dit 
systeem heeft alle noodzakelijke brandtesten 
succesvol doorstaan. 



Passieve
brand
bestrijding

Bevestigings-
materialen

Van Sikla en Walraven 
verkoopt Van Walraven 
de beugels en railsystemen 
met FM en VDS keur.   



Brandmanchetten
Brandmanchetten zijn ontwikkeld om brand 
beheersbaar te houden. Het Bouwbesluit stelt 
eisen aan de weerstand tegen branddoorslag 
en -overslag tussen brandcompartimenten. 
Brandmanchetten voldoen aan de NEN 6069 
norm. Wij bieden zowel inbouw als opbouw 
manchetten van Promat en Walraven. 

Brandkappen

Een brandkap is een brandwerende en geluids-
isolerende afdekking van bijvoorbeeld contact-
dozen en spots en voorkomt branddoorslag, 
-overslag en rookdoorgang naar een naast- of  
bovengelegen ruimte.



Verhuur
& prefab
Installatiewerk vraagt vaak 
om kostbaar gereedschap. 

Om kosten te besparen, zijn deze geavanceerde 
 apparaten bij ons te huur.  Zo hoeft u geen gereed-
schap aan te schaffen dat u  misschien maar voor één 
keer gebruikt. Ook is het mogelijk om ons letterlijk 
werk uit handen te laten nemen met verschillende 
prefabricage mogelijkheden. 

Onder andere schuimblussers, poederblussers, 
koolzuursneeuwblussers, haspels en haspelkasten. 
Verkrijgbaar van o.a. het welbekende Ajax. 

Blus 
middelen
Van Walraven levert ver-
schillende typen brand-
blussers en toebehoren. 


