
kenden we al jaren. Onze man-

nen willen altijd alleen maar de 

goot van Van Geel, anders heb-

ben ze het niet naar hun zin en 

dat werkt niet. Wij hebben met 

de Accountmanager Wil van 

Zwamen van Van Geel Legrand 

een klein proefproject opgezet 

met kabels en connectoren bij 

Sephora, een luxe cosmetica-

keten van V&D. Ook heb ik twee 

van onze mannen naar een 

datatraining bi j  Van Geel 

Legrand gestuurd. Ze kwamen 

enthousiast terug. Paradigit 

is inmiddels ook heel enthou-

siast”, zegt Cor-Jan. “Zij zijn nu 

ook gemotiveerd om met 

Legrand Cabling System te gaan 

werken".

Sympathiek

“Zelf vind ik het vooral belangrijk 

dat Van Geel Legrand een 

sympathiek bedrijf is met fijne, 

deskundige mensen, die wat 

voor je over hebben. We hebben 

voor dit  grote project bi j 

Paradigit extra ondersteuning 

gekregen. Dat geeft je net dat 

duwtje om iets nieuws te 

proberen. We hebben er zeker 

geen spijt van!” ■
  

Op het moment van het interview 

waren de werkzaamheden nog 

in volle gang. “Wij willen morgen 

alle aansluitingen in het kan-

toorgedeelte af hebben”, zegt 

Jan Willekens, project monteur 

bij TBE, een bedrijf waar Elbeto 

regelmatig mee samenwerkt 

voor grotere projecten. “Het is de 

eerste keer dat ik met de con-

nectoren van Legrand werk, 

maar ik ben heel enthousiast. 

Het werkt ontzettend snel. Ik 

heb al tegen tegen mijn collega's 

gezegd dat ze die mensen van 

Van Geel Legrand eens snel 

m o e t e n uitnodigen. Het 

werkt echt sneller dan 

m e t  d i e a n d e r e 

p a n e l e n . H e t  i s 

e e n  f i j n e 

connector, er komt geen schroe-

vendraaier of dog-tool aan te 

pas. Je klikt gewoon de twee 

klepjes dicht en de kabel zit. Als 

je een foutje maakt, kun je de 

klepjes weer opendoen en 

opnieuw dichtklikken. Een fan-

tastisch systeem. Hierdoor kun-

nen we snelheid maken. Omdat 

ik geen dog-tool hoef te gebrui-

ken, hoef ik ook niet uit te kijken 

voor mijn handen. Dat scheelt 

tijd, je werkt 

gewoon lek-

ker door, in 

e e n  b e te r 

humeur!”

 

Proefproject 

Sephora

“Voor Elbeto 

was dit een 

snel project”, 

zegt Cor-Jan 

B r i g g e n , 

mede-eige-

n a a r  v a n 

Elbeto Tech-

n i e k .  “ We 

werden laat in het traject betrok-

ken. Ik heb er zelf vier weken aan 

één stuk keihard aan gewerkt. 

Het is dus mooi dat het project 

met de bekabeling van Legrand 

zo goed verloopt. De goten van 

Van Geel 

Elbeto is tevreden

“Onze kracht is 

dat wij iedereen 

gelukkig houden”

“Zelf ben ik niet zo technisch”, 

bekent Cor-Jan Briggen, mede-

eigenaar van Elbeto Techniek BV. 

“Ik heb de papieren wel hoor, maar 

mijn kracht is dat ik de kwaliteiten 

van mijn mannen ken. Daar zet ik 

ze op in, zo houd je iedereen geluk-

kig! Als oud verkenner bij de pad-

vinderij heb ik al geleerd dat het 

daar om draait, weten wat iedereen 

kan en wil.”

“Ik probeer iedereen goed te blijven 

kennen, al zijn we nu met 23 man. Als 

het even kan, bak ik vrijdagmiddag 

frikadellen en drinken we samen een 

pilsje. Het helpt blijkbaar, want we 

hebben nauwelijks personeelsver-

loop. We hebben geen groeiambities, 

we zijn groot genoeg zo en daarmee 

eigenlijk heel tevreden. We houden 

gewoon ontzettend van het vak!”

Klinkende klantennamen

Elbeto Techniek BV werd in januari 

2001 opgericht door Ruud Verstraeten 

en Cor-Jan Briggen. Het bedrijf is 

ontstaan uit een jarenlange samen-

werking van een aantal technische 

mensen. De organisatie bij Elbeto

Techniek is plat, directie en uitvoering 

staan dicht bij elkaar. Door samen-

werkingsverbanden met andere 

technische bedrijven zijn zowel kleine 

als grote projecten in alle takken 

realiseerbaar. Elbeto mag klinkende 

namen tot haar klantenbestand

rekenen,  zoals V&D, Zeeman, 

Hunkemöller en de DMG groep.
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Paradigit betrekt nieuw logistiek centrum 

Van Geel Legrand verzorgt

dataoplossingen Paradigit

og dit jaar zal Paradigit haar logistieke centrum in Eindhoven betrekken. Het gaat om 

een pand waarin voorheen Euro Optics was gehuisvest. Elbeto Techniek kreeg de opdracht het 

geheel opnieuw te voorzien van alle benodigde data, elektra, verlichting, brand- en inbraak-

preventie oplossingen. Van Geel Legrand leverde, naast schakel- en verdeelinrichtingen, 

schakelmateriaal en kabeldraagsystemen ook een totaal datasysteem met 1.000 data-aanslui-

tingen aan dit prestige project.

N

■   Paradigit Eindhoven

■  De datakast en patchpanelen van Legrand

■  Cor-Jan Briggen, mede-
eigenaar Elbeto Techniek BV
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“De deuren van de Hogeschool 

aan de Oudenoord in Utrecht 

konden gelukkig weer op tijd 

open voor de studenten”, zegt 

Ron van den Bergh, project-

begeleider bij HVL. “We hebben 

n november 2007 startte HVL in opdracht van Hogeschool Utrecht met 

de renovatie en nieuwbouw van de faculteit Natuur en Techniek. De opdracht 

was uitgebreid. HVL installeerde Van Geel kabelgoten, Legrand verdeelinrich-

tingen, Mosaic schakelmateriaal tot met de complete installaties van brand- en 

inbraakbeveiliging en verlichting. In het voorjaar van 2008 gooide de school 

alle plannen op de schop. Het moest helemaal anders, maar de einddatum 

bleef staan. Het werd een ware uitdaging voor HVL in deze veeleisende leer-

omgeving. 

het oude pand hier helemaal 

gestript, alles eruit gehaald 

en opnieuw geïnstalleerd. Er 

is een stuk nieuwbouw tegen 

het oude deel aangebouwd. 

Het geheel is een prachtig pro-

ject geworden, het straalt echt 

iets uit, het heeft allure”

Plannen omgegooid

“Dat was wel even anders toen 

halverwege het project, de 

Hogeschool  a l le  p lannen 

omgooide”, zegt Lion Broeders 

(projectleider HVL). “Veel men-

sen zien pas wat er mogelijk is 

in de bouw als het al gaande is. 

Er kwamen nieuwe wensen van-

uit de leraren bij. De ruimtes 

werden hierdoor in functionali-

teit helemaal omgegooid. Wat 

eerst gewone lokalen waren, 

werden opeens practicumruim-

tes voor natuurkunde en schei-

kunde. Dat stelt compleet 

andere eisen aan de installatie 

natuurlijk. Heel begrijpelijk ove-

rigens achteraf dat ze voor de 

huidige indeling hebben geko-

zen. Uiteindelijk is het resultaat 

er ook beter van geworden. We 

moesten echter wel de oplever-

datum halen, dus dat heeft heel 

wat kruim gekost. In de piektijd 

werkten we hier met 22 man”, 

aldus Lion.

Inlevingsvermogen

“Van Van Geel hebben we de

kabelgoten geïnstalleerd met 

geïntegreerde spr inklers. 

Het ziet er heel strak uit met 

modern design. Kees Hertogs, 

Accountmanager bij Van Geel 

Legrand, heeft ons trouwens 

zeer actief hierbij ondersteund. 

We bleken een afwijkende maat 

ladderbaan nodig te 

hebben en andere 

goten dan geraamd. 

Alles werd door Kees 

snel aangepakt en 

opgelost.  Ook de 

Hogeschool leefde 

zich in onze situatie in 

en reageerde op 

bepaalde punten echt 

soepel. Dat maakt 

zo’n project een stuk 

plezieriger”,  zegt 

Lion. “Het was ook 

prettig dat de hoofd-

verdeler van Legrand 

compact is. Er was 

maar een kle ine 

ruimte beschikbaar. 

Al hebben we dan wat 

tegenvallers gehad in 

de planning,  het 

scheelde dat we met 

de materialen snel 

vooruit konden.”

Soort lego systeem

“Gelukkig werkte ook het Mosaic 

schakelmateriaal echt sneller 

dan het materiaal dat wij nor-

maal gewend waren”, vult Ron 

aan. “Het systeem was nieuw 

voor ons. We hebben vooraf 

van Kees een werkinstructie 

gehad op de zaak. We 

moesten allemaal een 

voorbeeld monteren. 

Het is een opklik-

systeem, waar geen 

schroevendraaier aan te 

pas komt. We konden 

voor het schakelmateri-

aal alles combineren. 

Het is een modulair 

systeem, je kunt kiezen 

wat je erin doet. Alles 

past perfect in elkaar, 

net als een soort lego 

systeem. Dat scheelt 

een heleboel stress. Je 

kunt data bijvoorbeeld in 

hetzelfde frame klikken 

als een wandcontact-

doos. In een kleine 

ruimte kun je meer 

installaties kwijt.” ■

I

Easy

Cutter
Van Geel Legrand introdu-

ceert een nieuwe elektri-

sche draadknipper, de Easy 

Cutter. De hydraulische 

kniptang is speciaal ontwor-

pen voor het knippen van 

Cablofil draadgoten. Met 

deze handige jongen knipt u 

niet alleen veel sneller en 

makkelijker, maar de Easy 

Cutter garandeert ook een 

perfecte afwerking van de 

knip! 

NIEUW
Handige jongen

geknipt voor Cablofil

Dit scheelt u veel tijd. De Easy 

Cutter  wordt  geleverd in 

een robuuste blauwe koffer 

met een extra batterij en een 

oplader erbij. De koffer springt 

er qua kleur en vormgeving 

uit, zodat u nooit hoeft te zoeken 

naar uw Easy Cutter. De Easy 

Cutter heeft een 

uitwisselbare 

kop in geval 

van slijtage.

De tang kan

met één batterij 

tot minstens 500 keer 

een Cablofil-draad door-

knippen, voordat u deze

moet verwisselen. ■

Renovatie Hogeschool Utrecht:

HVL krijgt pittig 

lesje in flexibiliteit

HVL grote 

jongen actief 

in industrie 

en utiliteit

HVL B.V. is in april 2003 

ontstaan uit een fusie tus-

sen HVL Elektrotechniek 

B.V. en Merwestroom B.V.. 

Beide bedrijven hebben een 

lange voorgeschiedenis die 

voor HVL begon in 1925 en 

voor Merwestroom in 1909. 

HVL heeft zowel ervaring en 

deskundigheid op het gebied 

van de uitvoering als de 

advisering. HVL verzorgde 

in haar lange bestaans-

geschiedenis tal van grote 

utiliteitsprojecten met alle 

voorkomende elektrotech-

nische en werktuigbouw-

kundige installaties en het 

veelomvattende gebied van 

de telematica. Daarnaast 

verzorgt HVL bij  grote 

industriële opdrachtgevers 

de Industriële Automatise-

ring en toepassingen op 

het vlak van Industriële 

Informatisering.

■  V.l.n.r.: Lion Broeders en Ron van den Bergh van HVL 
“gelukkig werkte ook het Mosaic schakelmateriaal 

echt sneller dan het materiaal dat wij gewend waren”

■  Wandgoot met Mosaic schakelmateriaal

■  Compacte hoofdverdeler van Legrand



3

Internationale wedstrijd jonge technici in Ahoy geopend door Máxima

Legrand sponsor van EuroSkills

e eerste EuroSkills 

werd afgelopen september 

in de Ahoy gehouden. Meer 

dan 400 jongeren uit 30 

Europese landen die uitblinken 

in hun beroep deden mee. 

EuroSkills is een initiatief van 

EU commissaris Jan Figel om 

het technisch- en beroeps-

onderwijs in Europa te stimu-

leren. Prinses Máxima was 

persoonlijk aanwezig om de 

opening te verrichten en het 

belang van dit beroepen-

evenement te onderstrepen. 

Legrand leverde als sponsor 

van het evenement diverse 

materialen, zoals schakel-

materiaal, schakel- en verdeel-

inrichtingen, kabeldraag-

systemen en datasystemen.

Tijdens EuroSkills werden 

49 beroepen gedemonstreerd. 

Ook de technische installatie-

branche was goed vertegenwoor-

digd met beroepen als loodgieter, 

Installatiesnelheid wordt in de 

branche steeds belangrijker. 

Legrand Cabling System bestaat 

uit Legrand RJ 45 connectoren, 

patchpanelen, kabels, patch-

kabels en datakasten. Alle 

onderdelen zijn onderling uitwis-

selbaar en gemakkelijk te com-

bineren. In één patchpaneel van 

1HE kunt u bijvoorbeeld een mix 

realiseren van 12 CAT6 UTP con-

nectoren, 8 vierdraadstelefonie- 

en 6 LC duplex glasvezel-

poorten. 

Klikken

Met LCS mag u gerust klikken. 

Alle onderdelen, zowel de 230V 

contactdozen, als de data-

connectoren, zijn door middel 

van een adapter direct en een-

voudig in de voorzijde van de 

wandgoot te klikken. Ten opzich-

te van een 

regul iere 

inbouw kan 

d i t  e e n 

t i j d w i n s t 

t o t  2 5 % 

opleveren. 

Ook heeft u 

extra ruimte achter 

de aansluitingen, wat 

een voordeel is bij 

databekabel ingen 

voor hogere snel-

heden. LCS is overigens 

nu ook te combineren met scha-

kelmaterialen van andere leve-

ranciers. U ziet, wij hebben aan 

alle situaties gedacht die u in de 

praktijk kunt tegenkomen!

Tijdwinst

U heeft de keuze uit onze 

tijdbesparende connector die 

zonder gereedschap afgebouwd 

kan worden of een unieke twee-

zijdige connector. Door een 

aansluitkabel met aan beide 

zijden een RJ45 plug te gebrui-

ken, hoeft u 

h i e r m e e 

v o o r  e e n 

n i e u w e 

a a n s l u i -

ting alleen 

maar door 

te klikken. 

Wanneer 

u de ande-

re zijde van dit 

a a n s l u i t s n o e r 

aanslu i t  op  een 

Legrand consolidatie-

doos kunt u een tijdwinst 

boeken tot 40%. De consolida-

tiedoos van Legrand kan onder 

een verhoogde vloer of boven 

een verlaagd plafond worden 

geplaatst. Hij is standaard 

verkrijgbaar tot 12 links. U kunt 

door de modulaire opbouw ook 

weer verschillende disciplines 

in één behuizing monteren.

Garantie en ondersteuning

Aarzelt u nog steeds? Misschien 

kan onze garantie van 20 jaar op 

de prestaties van de LCS5, LCS6 

en LCS10 Giga u motiveren. 

De prestaties van een netwerk 

zijn afhankelijk van de product-

kwaliteit en de manier waarop 

deze worden gemonteerd. 

Van Geel Legrand waarborgt 

deze kwaliteit met een onafhan-

kelijk geteste en gegarandeerde 

productkwaliteit, een professio-

neel opleidingsprogramma 

en een goede technische onder-

steuning. 

De eerste keer

Van Geel Legrand helpt u graag 

de eerste keer met installeren. 

Hierna kunt u zeker vlot en 

gemakkelijk met alle materialen 

aan de slag. U kunt ook voor 

de calculatie op ons team 

rekenen. Dit zorgt er ook voor 

dat u niet teveel of te weinig 

bestelt, een gerust gevoel. Door 

alles uit één hand te bestellen 

loopt u bovendien geen risico 

dat onderdelen niet op elkaar 

passen. ■

elektricien, verwarmingsmonteur 

en koude-techniekmonteur. De 

deelnemers kregen de opdracht 

om een gesimuleerde dierentuin 

aan te leggen met vier ruimtes: 

een keuken, wasruimte, kantoor-

omgeving en een technische 

ruimte. Zij monteerden samen 

een E- en W-installatie. De 

kandidaten werden beoordeeld op 

competenties zoals kwaliteit, 

samenwerking, materiaalgebruik 

en klantcontact. 

Ik moest winnen

Marco Klinkers uit Beek kwam als 

prijswinnaar in de categorie Elek-

trische Installaties uit de bus. “Ik 

ben al vanaf 2006 wedstrijden 

aan het doen”, zegt Marco. 

“Eerder dit jaar werd ik voor 

de tweede maal Nederlands 

kampioen in de categorie 

Elektrotechniek. Dit was wel 

een groter evenement, maar 

het scheelt dat je al wedstrijd-

ervaring hebt. Ik vind het 

belangrijk dat dit soort evene-

menten gehouden worden om 

de jeugd in de techniek te krij-

gen. Het is leuk dat je tij-

dens wedstrijden ook 

nieuwe materialen leert 

kennen. Het inbouw scha-

kelmateriaal van Legrand 

was bijvoorbeeld nieuw 

voor mij. Ik heb alles 

op alles gezet om te

winnen. Op het Wereld-

kampioenschap had ik 

een fout gemaakt, ik 

moest voor mezelf mini-

maal Europees kampioen 

worden. Nu mag ik niet 

meer meedoen, maar je 

moet ook andere jongens 

een kans gunnen”, zegt 

Marco. ■

D

■  Boven: Tijdens Euroskills werden 
49 beroepen gedemonstreerd

■ Links Marco Klinkers prijswinnaar 
Elektrische Installaties

Legrand Cabling System vernieuwd

Tijdwinst tot 40% haalbaar 

a uitgebreid markt-

onderzoek hebben wij het 

Legrand Cabling System (LCS) 

verder aangepast op de 

behoefte van onze klanten. Dit 

uit zich niet alleen in een 

uitgekiend productenpakket, 

maar zeker ook in een uitge-

breide ondersteuning. Zorge-

loos en snel installeren in alle 

fases van het bouwproces. De 

wandgoot, vloerdozen, zuilen, 

al het schakelmateriaal en het 

datanetwerk sluiten naadloos 

op elkaar aan. En wij helpen u 

graag bij zaken als calculatie 

of bij de uiteindelijke montage. 

Het geheel maakt tijdwinst 

van 25% tot 40% mogelijk. De 

logistieke beschikbaarheid is 

ook sterk verbeterd. 

N



systeem is gemaakt 

v a n  g e re c y c l e d 

materiaal en volledig 

herbruikbaar.  De 

vloer kan later eventueel hele-

maal gedemonteerd worden om 

elders weer te worden opge-

bouwd. Ook bespaart een klant 

met het Soluflex Cable Floor 

System op constructie- en 

onderhoudskosten. Het is een 

duurzame vloer die lang mee-

gaat en later ook nog makkelijk 

uit te breiden is. De klant heeft 

in totaal minder kabellengte 

nodig, omdat je de computers 

aansluit op de kabels in onder-

liggende vloer”, aldus Marc.

Nieuwe projecten

In Zwitserland zijn er al meer 

projecten gevolgd, zoals de 

Pictet Private Bank en het 

hoo fdkantoor  van  Ro lex . 

De volgende internationale 

introductie van Soluflex is in 

Groot Brittannië. Hier is het 

kabelvloersysteem afgelopen 

juni geïntroduceerd op een 

belangrijke vakbeurs. ■

ind juli  werd er 

een begin gemaakt met de 

installatie van ruim 4.000 m² 

Soluflex Cable Floor System 

in het nieuwe IBB hoofd-

kantoor in Zurich. Een grote 

order van 200.000 Euro. 

Met dit zogenaamd 'groene 

g e b o u w '  v e rd i e n d e  d e 

Zwitserse energiecentrale 

IBB het Minergy Label voor 

energiezuinig bouwen. Het 

flexibele kabelvloersysteem 

Soluflex past naadloos in een 

dergelijke omgeving met 

scherp oog voor hergebruik.

Christiaan van Terheijden (Export 

manager Van Geel Legrand) 

sloeg de handen ineen met 

zijn Zwitserse collega Marc 

Schwitter voor de introductie 

van het Soluflex Cable Floor 

System in Zwitserland. Het 

kabelvloersysteem lag met dit 

doel eerder dit jaar prominent te 

kijk op een belangrijke beurs in 

Basel en verscheen in verschil-

lende vakbladen in Zwitserland. 

Een succesvolle marktintro-

ductie zou blijken.

Lagere hoogtes

“De voorschrijver was aanvan-

kelijk alleen in Soluflex geïnte-

resseerd, omdat het kabel-

vloersysteem ook in lagere 

hoogtes leverbaar is dan de 

meeste andere vloeren”, zegt 

Marc. ”De voorschrijver zag onze 

advertentie in een vakblad en 

reageerde. Er was een beperkte 

ruimte in het pand, de vloer 

mocht niet hoger zijn dan 90 

millimeter. Na een informatieve 

bespreking met de voorschrij-

ver, investeerders en installatie-

bureau Matel kregen wij de 

opdracht.”

Verwachtingen overtroffen

“De reacties zijn bijzonder 

lovend. Zo vertelde IBB ons dat 

het Soluflex Cable Floor System 

al hun verwachtingen overtreft! 

De klant had zich niet gereali-

seerd hoe speciaal het kabel-

vloersysteem is. Ze zijn verrukt 

over de flexibiliteit van de inrich-

ting van hun kantoren. Ook de 

eenvoud waarmee een elektri-

cien met een schroevendraaier 

een tegel kan optillen om een 

nieuwe aansluiting te maken, 

vinden ze fantastisch. Voor ons 

is dit natuurlijk een enorme 

opsteker, zegt Marc. “We zijn 

niet gewend dat een belangrijke 

klant zo luid en duidelijk zijn 

enthousiasme laat zien.”

Soluflex en duurzaamheid

“Soluflex past natuurlijk heel 

goed bij het groene uitgangs-

punt van IBB”, zegt Marc. “Het 

4

Prestige order voor Van Geel Legrand

IBB Zurich kiest voor Soluflex Cable Floor System

E

Architect

@ Work

2008

zijn en de mogelijkheden van het 

systeem beperken. 

Nieuwe relaties

Met 84 nieuwe, enthousiaste 

relaties kan Van Geel Legrand 

zeer tevreden zijn over de 

deelname aan deze beurs. 

Axolute, de nieuwe binnenpost 

van BTicino, brengt deurtele-

fonie met beeld in 

een zeer strak en 

compact vormgege-

ven concept. Het 

Soluflex Cable Floor 

System werd door 

middel van een DVD 

op de stand getoond 

als een 'Flexible 

Freedom Floor'. Natuurlijk 

spreekt het design aspect van 

alle BTicino producten, ook bij 

het schakelmateriaal, de archi-

tecten bijzonder aan.

Ruimtelijk

De algemene lezingen op de 

beurs stonden in het teken van 

de verschillende mogelijkheden 

van het verwerken van glas 

in gebouwen en gevels. Om 

stedelijke verdichting tegen 

te gaan, bli jken glazen 

gevels heel geschikt. Glas 

heeft namelijk de eigen-

schap dat het ruimtelijk 

werkt, zelfs wanneer men 

hoge torens relatief dicht bij 

elkaar bouwt. ■

Glas was het leidende

thema van Architect @ Work 

2008. Deze contactdagen 

voor architecten, ontwerpers 

en andere voorschrijvers 

werden onlangs, op 10 en 

11 september, in de Ahoy 

gehouden. Van Geel Legrand 

was duidelijk aanwezig met 

het Soluflex Cable Floor 

System en BTicino deur-

communicatie.

De criteria om als fabrikant 

aan deze vakbeurs te kunnen 

deelnemen waren  str ik t . 

De producten die men toonden, 

moesten innovatief zijn. Het 

innovat ieve  gehal te  werd 

getoetst door een commissie. 

Gelukkig konden het Soluflex 

Cable Floor System en de

deurcommunicatie van BTicino 

overtuigen met hun innovatieve 

kracht. Voor Van Geel Legrand 

is het van belang om de 

architecten zo vroeg mogelijk 

in het bouwproces te bereiken. 

Voor het Soluflex kabelvloer-

systeem zijn vooraf eenvoudige 

bouwkundige aanpassingen 

nodig, die achteraf echter lastig 

Beurs met transparant thema

Waeel Al Modhiji van Unica naar 

Champions League wedstrijd

Prijswinnaar 

enquête Van Geel 

Legrand bekend
Afgelopen juli stuurde Van Geel 

Legrand een digitale enquête naar 

een selectie van haar klanten 

bestaande uit acht korte vragen. 

De enquête had als doel de merk-

beleving van Legrand te vergelijken 

met de merkbeleving van Van Geel. 

Onder de deelnemers verloten 

we twee toegangskaarten voor de 

eerste Champions League wedstrijd 

van PSV. De heer Modhiji van Unica 

Bodegraven heeft deze twee kaarten 

gewonnen. 

“Dit is de eerste keer in mijn leven 

dat ik een prijs heb gewonnen”, zegt 

Ingenieur Waeel Al Modhiji van Unica 

installatiegroep uit Bodegraven. 

“Dat is leuk om eens mee te maken. Ik 

ben nu twee jaar projectleider bij Unica 

voor projecten in de woningbouw. 

Van Geel Legrand ken ik al goed van de 

offertes en calculaties. Ook met het 

schakelmateriaal was ik bekend. 

Ik deed eigenlijk vooral mee met de 

enquête, omdat ik het altijd goed vind 

mensen feedback en input te geven. 

Nooit gedacht dat het een prijs zou 

opleveren. Ik neem een van de 

monteurs mee naar de wedstrijd. We 

maken er een gezellige avond van.”

■  Boven: Het Soluflex Cable Floor System overtreft 
alle verwachtingen 

■  Links: het nieuwe hoofdkantoor van IBB in Zürich

■  Waeel Al Modhiji ontvangt prijs
uit handen van Rik van den Blink 
(Van Geel Legrand)


