
BRANDVEILIGMETSTAAL.NL
Brandveiligmetstaal.nl gaat over het ontwerpen, dimensioneren en beoordelen van brandveilige draagconstructies, gevels en wanden voor 
kantoren, bedrijfshallen, woningen en woongebouwen, hoogbouw en parkeergarages. De website biedt objectieve, direct toepasbare informatie 
over gedrag staalconstructies bij brand, eisen en eisenreducties, brandveiligheidscenario’s en concepten, bepalingsmethoden (standaard- en 
natuurlijke brand), brandwerendheidsberekeningen en brandwerende maatregelen en voorzieningen.

Brandveiligmetstaal.nl is een uitgave van Bouwen met Staal, de landelijke stichting voor het gebruik van staal in de bouw. Aan de website wordt 
meegewerkt door Efectis Nederland, Staalfederatie Nederland, M2I Materials Innovation Institute en de Technische Commissie 3 Brandveiligheid 
staalconstructies van Bouwen met Staal.
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INTERACTIEF INFORMATIESYSTEEM VOOR BRANDVEILIGE TOEPASSINGEN

M E D I A G E G E V E N S  2 0 1 9

Gemiddeld 4.100 bezoekers per maand

Zij bekijken ruim 17.000 pagina’s per maand

Brandveiligmetstaal is uniek. Dit is het enige 
onafhankelijke platform met een overzicht van 
alles op het gebied van brandveiligheid

Sterke focus op draagconstructies, gevels, wan-
den en hallen

Sterk geïnteresseerde en gerichte doelgroep(en) 
die graag op de hoogte worden gehouden van 
techniek, noviteiten en ontwikkelingen binnen hun 
vakgebied

WAAROM ADVERTEREN?
Uw commerciele uiting komt gericht onder de aandacht van uw doelgroep, waaronder brandveiligheidadviseurs, brandweerfunctionarissen, 
constructeurs en architecten, die zich zeer gericht bezig houden met het brandveilig toepassen van staal. Zij zijn actief betrokken bij de 
bedrijfsvoering, het ontwerp, inkoop en technische vraagstukken. Zij bezoeken meerdere keren per maand brandveiligmetstaal.nl.

WEBSITE  4.100 bezoekers p/mnd 1 jaar
1 Leaderboard 728×90 pixels € 990 p/jaar
2 Rectangle banner 300×250 pixels € 750 p/jaar
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www.brandveiligmetstaal.nl


