
Beschermen wat 
u dierbaar is.

waterleidingsprinkler.nl
voor een veilige leefomgeving



Bij de moderne eengezinswoning is door het gebruik van kunststoffen 
een brand binnen de kortste keren uitslaand. Dertig jaar geleden kon 
je je nog redden als je binnen 17 minuten het huis had ontvlucht; 
nu is de overleefbare tijd slechts drie minuten. Dat komt niet alleen 
omdat kunststoffen sneller branden; het komt vooral door de giftige 
gassen die vrijkomen.

Waterleidingsprinkler
Rookmelders zijn daarom sinds 2003 verplicht in nieuwbouwhuizen, 
maar alleen een alarm is niet genoeg. Kinderen worden niet altijd 
wakker van het signaal en ouderen hebben ook na het afgaan van de 
brandmelder niet altijd genoeg tijd om zich in veiligheid te brengen. 
Daarnaast; een rookmelder brengt je op de hoogte, maar beheerst 
de brand niet. Het huis kan alsnog uitbranden. Een sprinklerinstallatie 
in een woonhuis biedt uitkomst. Mocht het nodig zijn, dan komt de 
waterleidingsprinkler bij een beginnende brand direct in actie.

Selectieve inzetbaarheid
Bij een beginnende brand zal de glazen bulb kapot springen en het 
water over de brandhaard verspreiden. Alleen de sprinklers die door 
de brand zijn geactiveerd komen in actie, zodat waterschade zoveel 
mogelijk beperkt blijft. 

De selectieve inzetbaarheid maakt een waterleidingsprinkler tot een 
effectieve vorm van brandbeveiliging. Binnen luttele seconden is de
beginnende brand gecontroleerd en heeft u de gelegenheid
om uw woning veilig te verlaten. De waterleidingsprinklers beheersen 
ondertussen de brand.

Eerder bewoonbaar
Na het blussen ligt het voor de hand dat veel meubels naar het 
grofvuil kunnen, net als veel apparaten. Toch kan de schade door wa-
terleidingsprinklers aanzienlijk worden verkleind, waardoor bewoners 
eerder terug kunnen naar hun woning. Brandschade is immers nóg 
schadelijker voor een huis dan waterschade. 

De waterleidingsprinkler is de innovatie dat als voordelig hulpmiddel 
vele levens per jaar kan besparen, en vooral ouderen.  
Van de gemiddeld 70 dodelijke slachtoffers per jaar is bijna de helft 
ouder dan 60 jaar; mensen die soms niet snel genoeg konden 
vluchten omdat het vuur te snel om zich heen greep. 

Waterleidingsprinkler.nl
Waterleidingsprinkler.nl heeft een oplossing ontwikkeld 
die prijstechnisch interessant is, eenvoudig is te installeren en 
bovenal een betrouwbare oplossing biedt. 

Iedere woning in Nederland is voorzien van een waterleidingnetwerk. 
Het water komt de woning binnen bij de watermeter en wordt ver-
volgens met behulp van leidingen verdeeld over diverse tappunten, 
toiletten, de boiler of een ander warmwatertoestel en huishoudelijke 
apparaten als wasautomaat en afwasmachine.  
 
De waterleidingsprinklers maken gebruik van hetzelfde leidingwerk en 
worden door de gehele woning in deze leidingen, aan het plafond, 
geïnstalleerd volgens een aantal spelregels.

De levensreddende sprinkler voor dichtbij.

Woningen van nu tochten minder, zijn energiezuiniger en door gebruik van nieuwe materialen 
oogt een huis tegenwoordig een stuk aantrekkelijker dan het 13-in-een-dozijn rijtjeshuis van toen. 
Vroeger was dus niet alles beter dan nu, maar helaas wel brandveiliger. 

waterleidingsprinkler.nl
voor een veilige leefomgeving

U kunt zich voorstellen dat er veel meer toepassingsmogelijkheden zijn. 
Wilt u van gedachten wisselen over toepassing van deze waterleidingsprinklers in uw situatie? 

Neem dan contact op met Waterleidingsprinkler.nl. Mail naar info@waterleidingsprinkler.nl.


