
LISP. Beslist brandveilig  – 
met sprinklers

supermarkten

hotels

parkeergarages

winkels

opslagplaatsen

shopping centers



U bent industrieel of ondernemer. 

U runt een bloeiende zaak. 

Met magazijnen, kantoren, opslagruimten, fabriekshallen. 

Een overdekte parking misschien. 

U baat een winkel uit of een supermarkt. 

U maakt elke dag uw droom waar.

Maar wist u dat duizenden bedrijfsbranden 

elk jaar een einde maken aan de droom  

van zoveel ondernemers?

Brandbeveiliging – 
in uw belang
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Met een duurzame en betrouwbare  

brandbeveiliging verzekert u de toekomst  

van uw bedrijf. 

Bent u op zoek naar een partner die u begeleidt bij de 

keuze en installatie van een brandbeveiligingssysteem 

op maat van uw bedrijf? Die het project aanpakt vanaf 

de vergunnings-administratie tot en met het jaarlijkse 

onderhoud?

Bij ons bent u aan het juiste adres.  

LISP is gespecialiseerd in automatische brand-

beveiligingssytemen. En gerenommeerd in 

dienstverlening.

Uw brandveiligheid –
ons project
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Een smeulend vuur of een beginnende  

brand in uw bedrijf kan razendsnel uit- 

groeien tot een vernietigende vuurzee. 

Ogenblikkelijk opsporen en blussen is de boodschap. 

Sprinklersystemen zijn precies daarvoor ontworpen. 

Om kleine en grote gebouwen doeltreffend  

tegen brand te beveiligen.

Via rook-, warmte- of infrarooddetectie wordt uw 

sprinklersysteem geactiveerd. De brandweer wordt 

verwittigd. 

De aansturing van het systeem wordt aangesproken: 

een druktank, een dieselpomp of een elektropomp. Of 

uw sprinklerinstallatie kan ook gewoon op stadswater 

werken. Via een netwerk van buizen wordt water krachtig 

aangestuwd.

En de brand? Die is in geen tijd geblust.

Specialist  
in sprinklers  
én brandhaspels

LISP – want u kiest  
voor expertise

LISP is expert. 

Expert in het plaatsen en onderhouden  

van sprinklersystemen. 

Onze projectleiders en arbeiders zijn degelijk opgeleid 

en technisch gespecialiseerd in hun vak – het uittekenen, 

plaatsen en onderhouden van sprinklerinstallaties en 

brandhaspels. 

Voor materiële ondersteuning rekenen wij op vaste 

toeleveranciers – vertrouwde partners sinds jaren.

Onze expertise – uw veiligheid
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Overweegt u de plaatsing van een  

automatisch brandbeveiligingssysteem? 

Een splinternieuw sprinklersysteem of een aanpassing  

aan uw bestaande uitrusting? 

Wilt u uw installatie laten keuren of periodiek laten 

onderhouden? 

Bent u op zoek naar all round brandbeveiliging – zonder 

zorgen?

Dan kiest u voor LISP – uw garantie op een brandveilig 

gebouw. 

Contacteer ons voor een offerte. Of vraag vrijblijvend 

informatie. 

Onze projectleiders antwoorden graag op al uw vragen.

LISP –  
beslist brandveilig

U ziet door het bos de bomen niet meer in de 

vergunningsadministratie? 

LISP pakt die graag samen met u aan.

U zoekt een bedrijf dat u stap voor stap begeleidt vanaf 

de vergunningsaanvraag tot en met de periodieke 

onderhoudsbeurten? 

LISP loodst u feilloos doorheen het hele proces.

U wilt kunnen rekenen op de installateur zelf voor het 

periodieke onderhoud? Of u wilt LISP inschakelen voor 

het nazicht van uw installatie, zelfs als die niet door ons 

gebouwd werd? 

LISP tekent daarvoor.

U wilt graag binnen de 8 u een technieker van LISP om een 

dringende herstelling aan de installatie uit te voeren? 

LISP staat ook voor kleine nazichten of reparaties 24 op 7 

klaar.

Onze zorg – uw zekerheid

LISP – want u kiest  
voor dienstverlening



LISP is vertrouwd met de bijzondere 

brandbeveiligingsvoorschriften  

voor nieuwbouw en voor renovatie. 

Van kleine gebouwen en van grote, industriële 

complexen. 

Ons actieterrein? 

Opslagplaatsen, winkelcentra en ondergrondse parkings.  

Industriële sites, supermarkten en hotels.

Wordt u onze nieuwe opdrachtgever? 

Wij investeren onze expertise graag in úw project.

Wordt u ook één  
van onze tevreden 
klanten?

LIERS SPRINKLERBEDRIJF nv 
Industriestraat 2  |  B-2500 Lier

T 03 489 11 12  |  F 03 489 27 58 
info@lisp.be  |  www.lisp.be


