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oefenmaterialen
Alles voor een realistische enscenering

Met een team van enthousiaste, creatieve 
mensen ontwikkelt en levert FireWare 
oefen- en instructieoplossingen voor de 
hulpverleningsbranche. Onze theater 
technische oorsprong zorgt ervoor dat onze 
oplossingen zich onderscheiden in termen van 
realisme én beleving!

FireWare combineert creativiteit met bewezen 
technieken en zorgt daardoor voor innovatieve 
oplossingen die het verschil maken in de 
trainingsbeleving. Daarin durven we best te 
stellen dat wij een inspirator zijn voor onze 
klanten, leveranciers en binnen onze eigen 
branche. In de afgelopen 19 jaar hebben 
we namelijk heel veel producten mogen 
ontwikkelen die een bijdrage leveren aan 
het vakbekwaam worden én blijven van 
hulpverleners!

We streven naar langdurige relaties met onze 
klanten en leveranciers. Dat doen we door te 
streven naar excellentie in onze producten, 
processen en diensten. Maar vooral ook door 
authentiek en eerlijk te blijven handelen.

De ensceneringsmaterialen van FireWare 
worden niet alleen vanachter een bureau 
ontworpen. We werken er zelf ook mee. 
FireWare heeft de grootste gespecialiseerde 
verhuurvloot van oefenmaterialen in Europa. 
En daar leren we heel veel van. Die ervaring 
brengen we terug in onze producten. Onze 
materialen worden zo robuust, of om in 
brandweertermen te spreken “hufterproof”, 
mogelijk ontworpen. Ze kunnen zelfs in 
een verhuuromgeving én binnen een 
brandweerorganisatie overleven. 

Net als andere gereedschappen worden 
oefenmaterialen intensief gebruikt en 
hebben daarom onderhoud nodig. 
Soms gaan gereedschappen en helaas 
ook oefenmaterialen stuk. Onze service 
stopt dan ook niet na het leveren van 
deze oefenmaterialen. We zorgen er 
samen voor dat de oefeningen gewoon 
door kunnen gaan. Dit doen we door 
te zorgen voor een snelle reparatie, het 
toesturen van reserve-onderdelen of het 
inzetten van een vervangingsmachine. 
Alles met het oog op “the show must go 
on”!  Want we begrijpen als geen ander 
dat het erom gaat dat de training op 
het geplande moment door kan gaan en 
hulpverleners kunnen werken aan hun 
vakbekwaamheid! 

Realisme én beleving

Zelf met de voeten in de klei

The Show must go on! 
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Bij FireWare gaan we verder dan alleen het 
leveren van oefenmateriaal. We denken 
na over hoe we onze producten het best 
kunnen verpakken, opslaan en vervoeren. 
Oefenmaterialen worden vaak van de ene naar 
de andere locatie vervoerd. Veel van onze 
producten zijn daarom verpakt in robuuste 
kunststof kisten. Deze kisten helpen de 
levensduur van het product te verlengen.

Alle kunststof kisten zijn eenvoudig stapelbaar. 
De maten zijn afgeleid van een europallet, 
hierdoor is een efficiënte opslag en transport 
mogelijk. Dit zorgt voor een lagere ecologische 
voetafdruk. De lege, stapelbare kunststof 
kisten zijn ook los te bestellen. Zo berg jij al 
jouw oefenmateriaal efficiënt op! 

Verpakking en opslag

FireWare heeft een groot aantal 
ensceneringsmiddelen in het assortiment. Al 
deze producten staan overzichtelijk op onze 
website: www.FireWare.nl. Compleet met 
prijzen, foto’s, omschrijvingen en video’s! 

Uiteraard is er op de website ook veel 
informatie te vinden hoe je met deze 
producten realistische oefenomgevingen 
kunt creëren. Je vindt er heel veel simulatie 
inspiratie uit binnen- en buitenland! 

Soms wil je machines vast kunnen pakken 
en uit kunnen proberen. Dat begrijpen we 
heel goed! In ons uitgebreide testcentrum 
in Wieringerwerf kunnen we de meeste 
producten werkend laten zien. Wil je een keer 
op bezoek komen? Je bent van harte welkom! 
Maak je van tevoren een afspraak? Dan 
zorgen wij ervoor dat iemand je met oprechte 
aandacht een rondleiding geeft. Liever een 
demonstatie op locatie? Ook dat behoort 
zeker tot de mogelijkheden! 

Een website vol inspiratie en 
informatie 

Demo op locatie of een bezoek 
aan ons testcentrum? 



Bezoek www.FireWare.nl voor nog 
meer simulatie inspiratie en gratis 

toegang tot de Simulation Academy!

FireWare

De Stek 5 

1771 SP Wieringerwerf

+31(0) 88 252 6000www.FireWare.nl

- Verkoop & verhuur van oefenmaterialen - 
- Simulator ontwerp & constructie -

- Interactieve roadshows - 
- Didactische escape rooms & games -

- Ensceneringstrainingen - 

Twitter.com/FireWarebv

Instagram.com/FireWare_nl

Youtube.com/FireWare

Facebook.com/FireWareBV

Vimeo.com/FireWare

LinkedIn.com/company/FireWare-BV


