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Hoppenbrouwers Techniek BV

Hoppenbrouwers Techniek is een technisch dienstverlener voor het 
ontwerpen, installeren en onderhouden van elektrotechnische en 
werktuigbouwkundige installaties. We zijn werkzaam in 8 disciplines 
en een tal van markten. Doel is om de beste en duurzaamste technisch 
dienstverlener van Nederland te worden. 

Benieuwd wat wij voor u kunnen betekenen?
Neem dan contact op met één van onze vestigingen. 

Meer weten over Hoppenbrouwers Techniek?
Kijk dan op www.hoppenbrouwerstechniek.nl. 

Wie we zijn en wat we doen?

Neem contact met ons op

De beste 
partner voor 
medewerkers, 
klanten en 
scholen

We zijn een familiebedrijf dat sinds 1918 
is uitgegroeid tot een onderneming met 
meerdere locaties in Nederland. De kracht van 
Hoppenbrouwers is dat we onze medewerkers 
centraal stellen. Dat betekent dat zij volop 
kansen krijgen zich op uiteenlopende gebieden te 
ontwikkelen. 

Bij Hoppenbrouwers Techniek mag elke 
medewerker hardop grenzeloos dromen. We zijn 
ervan overtuigd dat op die manier klanten optimaal 
worden geholpen. Bij het 100-jarig bestaan in 2018 
kreeg Hoppenbrouwers Techniek het Predicaat 
Koninklijk.

Barendrecht
T 0180 - 89 25 40

Best
T 0499 - 32 92 20

Breda
T 076 - 201 32 00

Deurne
T 0493 - 31 39 62

Dongen
T 0162 - 32 07 36

Heesch
T 0412 - 45 16 23

Kaatsheuvel
T 0416 - 54 01 07

Nijmegen
T 024 - 355 28 82

Roosendaal
T 0165 - 72 27 10

Rosmalen
T 073 - 521 91 06

Sittard
T 046 458 11 00

Utrecht
T 030 - 890 48 28

Udenhout
T 013 511 72 27

Arnhem
T 013 - 511 72 27



Dit bieden wij
Als totaalinstallateur biedt Hoppenbrouwers integrale oplossingen. Met een 
breed pakket aan technische disciplines ontwerpen, installeren, onderhouden 
en beheren we technische installaties.

Elektrotechniek

Elektriciteit is vandaag de dag onmisbaar om prettig te kunnen 
wonen, werken en leven. Een goede licht- en krachtinstallatie vormt 
dan ook een belangrijk onderdeel van woningen en bedrijfspanden. 
Misschien heeft u behoefte aan meer elektrische voorzieningen, 
zoals datanetwerken, energiebeheersmaatregelen, domotica of een 
gebouwbeheersysteem. Bent u juist aan het bouwen? Dan kunt u 
kabelleidingen laten lokaliseren om fouten of beschadigingen op te 
sporen. 

Werktuigbouwkunde

Een comfortabel omgevingsklimaat en goede sanitaire voorzieningen 
zijn onmisbaar om prettig te kunnen wonen en werken. Dat weten we 
bij Hoppenbrouwers Techniek als geen ander. Van sanitairtechniek 
tot klimaatinstallaties en CV-installaties en van domotica tot 
gebouwbeheersystemen en WKO-systemen. 

Industriële Automatisering

Hoppenbrouwers Techniek biedt totaaloplossingen op het gebied van 
automatisering en besturingsinstallaties binnen de sectoren industrie 
en water & infra. Van consultancy tot projectmanagement, met 
ontwerp en bouw, tot implementatie en onderhoud. Door alle panelen 
in eigen huis te bouwen, kunnen we een hoge kwaliteit, een hoge 
leverbetrouwbaarheid en korte doorlooptijden garanderen. 

Beveiliging

Sluit met een gerust hart een bedrijfspand of woning af. Wetende 
dat er bij onheil meteen een alarm afgaat en de noodcentrale 
wordt geïnformeerd. Zit net zo prettig binnen met de kennis dat een 
beginnende brand direct geblust wordt door een sprinklerinstallatie. 
Hoppenbrouwers Techniek geeft je dat veilige gevoel met moderne 
beveiligingssystemen- en technieken. 

Sprinkler

U wilt een veilig gebouw voor uw medewerkers en processen. Een 
sprinklerinstallatie zorgt 24 uur per dag voor veiligheid en continuïteit 
door het detecteren, controleren en bestrijden van een beginnende 
brand. Zo kunt u de schade aan uw processen en gebouw beperken en 
wordt veilig vluchten voor medewerkers mogelijk.

Duurzame Energie

Duurzame energie is de toekomst! Steeds meer particulieren en 
bedrijven wekken stroom op met zonnepanelen, rijden elektrisch of 
verwarmen hun water met behulp van een zonneboiler of warmtepomp. 
Door te kiezen voor duurzame energie draagt u niet alleen bij aan een 
beter milieu, maar bespaart u ook op uw energiekosten. 

Inspecties

Regelmatige inspectie van werktuigbouwkundige en elektrotechnische 
installaties en machines is van groot belang. En ook zaken als 
blusmiddelen, arbeidsmiddelen en noodverlichting moeten regelmatig 
worden gecontroleerd. Hiermee zorgt u niet alleen voor een veilige leef- 
en werkomgeving, maar voorkomt u ook dat processen onverwachts 
stil komen te liggen. 

Beheer, Onderhoud & Service

Beheer en onderhoud van uw elektrotechnische en 
werktuigbouwkundige gebouwgebonden installaties is van groot 
belang voor een goede werking en een optimale levensduur. Daarnaast 
wilt u gebruik kunnen maken van een goede service wanneer er toch 
een probleem is. Met onze 24-uursservice kunt u altijd bij ons terecht, 
waarna we uw storing snel verhelpen.


