
samenwerk ing
met je partners in
de markt”, zegt
Ferdie.

Versmolten
“Met ons unieke
pakket aan pro-
ducten en syste-
men voor laag-
spanningsinstal-
laties en datanetwerken, kon het
stuk aansluittechniek in dit pro-
ject natuurlijk niet ontbreken”,
zegt Frans. Zoetermeer schakelt
straks over op de moderne tijd,
dankzij de 12.000 Legrand wand-
contactdozen! Naast de Soluflex
vloeren en de Van Geel kabel-
draagsystemen zitten nu ook
Legrand producten versmolten
in het project. Een mooi bewijs
van zichtbare krachtenbundeling
en een aantrekkelijk perspectief
voor de toekomst”, besluit
Frans.�
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gestart en
waren Van Geel
en Soluflex,
weliswaar geli-
eerde, maar nog aparte bedrij-
ven. Inmiddels varen we onder
één vlag, Van Geel Legrand’ zegt
Ferdie van den Heuvel (project-
manager Van Geel Legrand). Er

waren meer
partijen bij
dit project
vanaf het

begin betrokken, zoals een van
onze vaste montagepartners. Wij
vonden elkaar in een gezamen-
lijke aanpak van het project,
zowel in technische zin als in pre-
sentatie naar de klant”, aldus
Ferdie. “Op prijs alleen kun je een
dergelijke order niet winnen. De
krachtenbundeling met onze
partners en de oplossingen die
hieruit zijn ontstaan, bieden een
mooi perspectief voor toekom-
stige projecten!”

Totaaloplossing
“Toen ons plan van aanpak rijp
was, hebben we onze oplossing

in een duidelijke presentatie aan
de klant getoond. Een helder ver-
haal dat rust op twee speer-
punten”, vervolgt Frans. 
“Ten eerste konden we als Van

Geel Legrand
een totaaloplos-
sing bieden. 
De verhoogde 
vloerstrook is
afgestemd op 
het kabeldraag-
systeem en be-
vat aansluitunits
en inbouwstro-
ken voor de
bekabeling. Ten
tweede hebben
we de garantie
afgegeven voor
een optimale
projectbegelei-
ding. Croon
heeft hierdoor

maar met één gesprekspartner
te maken. Wij regelen verder
alles. Dit betekent
dat wij het werk
voorbereiden, de
logistieke aspec-
ten managen en
de gehele uitvoe-
ring verzorgen.
Hierdoor is het
project zeer ar-
beidsintensief: van
engineering, pro-
ductaanpassingen,
advies, tekenwerk,
de productie van
het materiaal en
de organisatie van
het geheel. Dit
krijg je alleen voor
elkaar in goede

Frans van Weert (accountmana-
ger vloeroplossingen): “Het over-
heidsgebouw aan de Europaweg
is in Zoetermeer en omstreken
een begrip. Gebouwd onder voor-
uitstrevende architectuur in de
jaren tachtig, is er in het pand
bijna geen hoek van 90˚ te vin-
den! De architect had ook voor
de renovatie een hoog
functioneel en esthetisch
eisenpakket. Van Geel
Legrand is vier jaar gele-
den al samen met deze
architect naar oplossingen
gaan zoeken,” vervolgt
Frans. “Rekening houdend

met de speciale architectuur van
het pand, moest er ruimte komen
voor de toegenomen intensiteit
van de bekabeling. In de afge-
lopen twintig jaar is het compu-
tergebruik natuurlijk enorm
gestegen. Standaardoplossingen
waren voor deze renovatie niet
voorhanden. Daarom hebben we
speciaal voor dit project een
kabeldraagsysteem ontwikkeld
dat de afgeronde vormen van de
gevel volgt.”

Krachtenbundeling
“Vier jaar geleden zijn we met de
voorbereidingen van dit project

Seminars ‘functie-
behoud bij brand’ 
trekken volle zalen

3

roon TBI Techniek (Rotterdam) ver-
kreeg afgelopen jaar de opdracht om de renova-
tie van de elektrotechnische installatie van het
voormalige OCW (Onderwijs, Cultuur en Weten-
schappen) complex in Zoetermeer te verzorgen.
Van Geel Legrand wist zich in haar offerte te
onderscheiden door een oplossing op maat aan
te bieden. De installatie van de Soluflex vloeren
en de Van Geel kabeldraagsystemen is in juni
2005 gestart. Het project zal medio 2007  wor-
den opgeleverd.

C

De harde cijfers
Voor dit project levert Van Geel Legrand 
onder andere de volgende producten:

Kabeldraagsystemen en aansluittechnieken:
25.000 m kabelgoot 
1.180 m kabelladder
2.220 m stijgladder

12.000 wandcontactdozen

Vloeroplossingen:
4.900 m gelakte verhoogde vloerstrook
2.800 werkplek aansluitunits
3.000 m inbouw Soluflex Service Channel

550 m2 Soluflex Cable Floor system

� In het pand is bijna geen hoek van 90˚ te vinden

�De architectuur van “de
Europaweg” is een begrip in
Zoetermeer en omstreken

NIEUW

NIEUW

Uniek renovatieproject in Zoetermeer

Totaaloplossing leidt tot grote
order overheid

� Links Frans van
Weert en rechts 
Ferdie van den
Heuvel



“Fugro is een internationale
onderneming van Nederlandse
bodem”, zegt Robbert Lubken
(projectleider Hinfelaar). “Het
bedrijf zet zich wereldwijd met
8.500 specialistische medewer-

kers en zeer geavanceerde appa-
ratuur in om bodemonderzoek
voor bedrijven en overheden te
verrichten. Des te ironischer het
contrast met de vergeten loods
in Delft, waar de stroomvoorzie-

ning niet eens voldoende is om
de gewoonste dagelijkse hande-
lingen te verrichten! Binnenkort
zal aan deze situatie een einde
komen en wordt ook Delft weer
meegenomen in de vaart der vol-

keren”, lacht Lub-
ken.

Behelpen
“Ons contact met
Fugro loopt nu een
jaar. Ik werd opge-
beld met de vraag
naar explosievrij
schakelmateriaal
voor de containers
op de boorplat-
forms. Toen ik voor
het huidige project
voor de eerste keer
bij Fugro in Delft
kwam moest ik wel
even een paar keer
met mijn ogen knip-
peren. Ik wist niet 
wat ik zag”, zegt
Lubken. “Fugro
heeft de loods een
aantal jaren terug

overgenomen van
een opslagbedrijf.
Het is in principe
een mooie hal van
80 meter lang, 25
meter breed en 13
meter hoog, alle
ruimte dus. Maar in
de huidige staat
absoluut niet
geschikt voor de
toepassingen van
Fugro. Het is echt
behelpen voor die
mannen. De verlich-
ting is verre van toe-
reikend en er is
volstrekt onvoldoen-
de capaciteit om het
werk uit te voeren.
Om de haverklap
valt de stroom uit.”

Gek doen 
Paul Voorn (tech-
nisch beheerder
Fugro Delft) kan het
laatste onderschrijven. “Als ik
hier ‘s ochtends écht eens gek
wil doen en het koffiezetappa-

raat, de waterkoker én de com-
puter aanzet, begeeft de hele
boel het. Dan zitten we in het
donker! Als een klein bedrijfs-
onderdeel groot groeit, wordt er
wel eens wat vergeten, zoals de
stroomvoorziening! Hinfelaar
gaat ons naar de moderne tijd
brengen”, aldus Voorn. “Van een
aansluiting van 25 Ampère gaan
we direct naar 250 Ampère! Ver-
der wordt de hoofdverdeelkast
verzwaard van 3x 63 A naar 3x
250 A. Er komt een nieuwe
kabelgoot, zodat we flink wat
ruimte overhouden. Ook zijn we
in onderhandeling met het ener-
giebedrijf voor een eigen elek-
tra-aansluiting, de hoofdtoevoer
van het hele terrein is hier maar
63 A!”

Metamorfose
“Ik denk dat jullie straks de
ruimte niet meer terugkennen”,
zegt Voorn. “Als hier het licht
aangaat en we met een team
hightech boorproefopstellingen
aan het testen zijn, moeten jul-
lie nog maar eens een foto
maken. Kunnen we aan de meta-
morfose meedoen, de situatie
‘voor’ en ‘na’! En dan zet ik
zomaar een bakje koffie en thee
tegelijk ook nog!”�
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Haags familiebedrijf 
Hinfelaar Elektrotechniek B.V. is een installatiebureau met een stevige voet in
het verleden. Het bedrijf gaat terug tot het jaar 1920. Inmiddels staat de derde
generatie Hinfelaars aan het roer. Met 29 montage- en 7 kantoormedewerkers
worden de klanten in Den Haag en omstreken op hun wenken bediend.
Hinfelaar is vooral actief in de woning- en utiliteitsbranche. Ook Rijks- en loka-
le overheden behoren tot het klantenbestand.

Kenmekend voor het bedrijf zijn de sociale, collegiale sfeer en de Haagse ‘no-
nonsense’ mentaliteit. Of zoals Robbert Lubken (projectleider Hinfelaar) het for-
muleert: “Iedereen neemt hier zijn verantwoordelijkheid, uitdagingen zijn er
genoeg. Dat is gewoon lekker werken, je kunt altijd terugvallen op de anderen!”

egin 2006 startte Hinfelaar
Elektrotechniek BV (Den Haag) met een
flinke opknapbeurt van de oude opslag-
loods van Fugro in Delft. De sterk ver-
ouderde installatie leverde veel te
weinig vermogen voor de huidige func-
tionaliteit van de ruimte. Fugro gaat de
loods steeds vaker inzetten voor
geavanceerde proefopstellingen en de
opslag van hightech apparatuur. Naast
een datanetwerk voor het kantoor,
voorziet Hinfelaar de immense hal van
nieuwe verlichting, Van Geel Legrand
kabelgoten, schakel- en verdeelin-
richtingen en elektrabekabeling.

B

� Van links naar rechts Ronald Doeleman (Van Geel Legrand), Robbert Lubken
(Hinfelaar) en Paul Voorn (Fugro) in de opslagloods

� Links H.C. Hinfelaar en rechts R.K.C. Lubken

Van Geel Legrand introdu-
ceert een nieuwe serie Mari-
na behuizingen. Deze serie
is ontwikkeld voor toepas-
sing in elke situatie. De
behuizingen zijn onderling
eenvoudig én waterdicht
koppelbaar. 

U kunt het heel bont maken met
de nieuwe reeks behuizingen van
Van Geel Legrand! De Marina
serie biedt oplossingen voor
extremere omstandigheden. De
kasten blijven volledig waterdicht,
zelfs wanneer u er een sterke
waterstraal op zou richten (IP 66).

Ook stof dringt er niet in door.
Daarnaast zijn de nieuwe behui-
zingen slagvast (IK 10). Naast deze
standaard functionaliteit, zijn er
speciale antigraffiti- en anti-aan-
plakversies leverbaar voor
gebruik op risicovolle plekken. 

Koppelen maar!
U kunt met Marina alle kanten
op. De kasten zijn onderling een-
voudig koppelbaar, met behoud
van de IP 66 afdichting! De keuze
in accessoires is aantrekkelijk.
Marina kan namelijk onder ande-
re worden geleverd met ophang-
beugels, sokkels, sokkelstoelen
en IP 66 tuleplaten. Met de Mari-
na reeks installeert u bovendien
weer een modern vormgegeven
product. Met alle afgeronde vor-

men en gestileerde voorzijde
geeft u een mooi visitekaartje af.

Wilt u de brochure ontvangen,
dan kunt u contact opne-
men met Van Geel 
Legrand, tel. (0411) 65 31 11
of per e-mail:
info@vangeellegrand.nl

Een 
sterke,

waterdichte
oplossing

NIEU
W

Hollands Trots: 

Te land, ter zee 
en in de lucht
Er zijn van die bedrijven die je als inwoner van ons
kleine landje even doen blinken van trots. Fugro
is er één van. Deze onderneming van Nederland-
se bodem verzamelt en interpreteert wereldwijd
gegevens over het aardoppervlak en de
(zee)bodem. Fugro geeft hierop gebaseerde advie-
zen aan de olie- en gasindustrie en de bouwwereld,
inclusief de mijnbouw. 

Fugro is over de hele wereld actief op het land, ter
zee en vanuit de lucht! Het bedrijf is zelf eigenaar
van 35 schepen. Voor het werk worden verder
dagelijks enkele honderden sondeer- en boor-
units, circa veertig vliegtuigen en helikopters en
ongeveer zestig ROV’s (Remotely Operated 
Vehicles) ingezet. Veel van de specialistische tech-
nologieën en systemen die Fugro gebruikt, wor-
den door het bedrijf zelf ontworpen.

In 1962 is Fugro opgericht en sinds 1992 geno-
teerd aan Euronext N.V. te Amsterdam. De onder-
neming telt zo’n 8.500 medewerkers, die in meer
dan 50 landen permanent zijn gestationeerd. Fugro
bestaat organisatorisch uit drie divisies: Geotech-
niek, Survey en Geosciense. Voor meer informa-
tie kunt u de website bezoeken: www.fugro.nl. 

Fugro Delft: van opslagloods naar testruimte

“Als ik het koffiezetapparaat 
aanzet, begeeft de boel het”

Marina: een nieuwe serie 
stoere behuizingen



Met de komst van de nieuwe
praktijkrichtlijn NPR 2576 blijken
niet alle vragen de wereld uit te
zijn. Van Geel Legrand voelt zich
als deelnemer aan de werkgroep
voor deze richtlijn ook verant-
woordelijk voor de communica-
tie op dit punt. Een installateur
die niet goed op de hoogte is van
de richtlijn kan voor nare kosten
komen te staan. Bovendien is het
van belang dat hij de richtlijn kan

omzetten in prak-
tische oplossin-
gen, zodat zijn
installatiebedrijf
met een concurre-
rende aanbieding
kan blijven komen.

Creatieve 
oplossingen
Het seminar gaf
antwoord op vra-
gen als ‘wat is
functiebehoud, wie
eist het, waarvoor
geldt het en wie
controleert het’.
Daarnaast werd
veel aandacht
besteed aan prak-
tische oplossin-
gen. Tijdens het
seminar bleek
overduidelijk dat
veel installateurs
creatief talent heb-
ben. Helaas vol-

doen niet al deze creatieve oplos-
singen aan de wettelijke eisen! Zo
was er onder andere veel ondui-
delijkheid over de schijnbare
tegenstelling tussen DIN 4102 en
NEN 1010 met betrekking tot de
manier waarop de buizen gemon-
teerd dienen te worden. Ook de
mogelijkheid om door middel van
bouwkundige of techni-
sche oplossingen een
veilige installatie te rea-
liseren, stond in de
belangtelling. Het onder-
werp ‘ringleidingen’ werd
ook uitgebreid toegelicht,
ook aan de transmissie-
weg van de ringleiding
kunnen functiebehoud-
eisen worden gesteld.

Nuttig
Uit een kort onderzoekje bleek dat
het seminar zeer nuttig werd
bevonden. Enkele uitspraken van
deelnemers illustreren dit: ‘het
was een goede balans tussen
objectieve informatie en product-

informatie van Van Geel Legrand.’
‘Alleen al de duidelijkheid die ik nu
heb over de bevestiging van bui-
zen maakt het bezoek voor mij
meer dan de moeite waard.’

Door de enorme hoeveelheid
aanmeldingen heeft helaas niet
iedereen kunnen deelnemen aan

de seminars. Hiervoor onze
excuses. Wilt u meer informatie
over functiebehoud bij brand,
neemt u dan gerust contact op
met Van Geel Legrand (tel. 0411-
653111). Voor vragen over brand-
meld- en ontruimingsinstallaties
belt u Obex (0315-345258).�
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nlangs organiseerde Van Geel Legrand een drietal
seminars rond het thema ‘functiebehoud bij brand’. Samen met
Obex - een adviesbureau voor brandmeld- en ontruimingsin-
stallaties – wist Van Geel Legrand hiermee volle zalen te trek-
ken. Installateurs die zich niet aan de nieuwe richtlijnen houden,
kunnen achteraf met meerkosten worden geconfronteerd. Dit
verklaart misschien de populariteit van het onderwerp. Meer
dan 250 deelnemers kwamen naar Boxtel voor een praktische
uitleg van de nieuwe wetgeving op dit gebied. 

O

Van Geel Legrand en Obex helpen installateurs uit de brand

Seminars ‘functiebehoud bij brand’ 
trekken volle zalen 

�Meer dan 250 geïnteresseerden kwamen naar het seminar ‘functiebehoud bij
brand’

�Een van de schema’s die tijdens de seminars getoond werd,
waarin u duidelijk kunt zien waar de eisen met betrekking tot 
functiebehoud zijn vastgelegd

Obex is een onafhankelijk adviesbureau,
gespecialiseerd in brandmeld- en ont-
ruimingsinstallaties. Het bedrijf verzorgt
daarnaast cursussen voor brandweer,
installateurs, eindgebruikers en advies-
bureaus. Obex is erkend NCP PvE opstel-
ler. Meer info op www.obex.nl.

U heeft onze nieuwe brochu-
re wellicht al op uw deurmat
gevonden. Van Geel Legrand
stelt in deze brochure Ontdek
ons aanbod de nieuwe orga-
nisatie met alle productlijnen
aan u voor. Van Geel Legrand
mag zich na het samensmel-
ten van de krachten gerust dé
Nederlandse specialist in pro-
ducten en systemen voor
elektrotechnische laag-
spanningsinstallaties en
datanetwerken noemen. 

Van Geel Legrand is
onderdeel van  Legrand
Group, wereldmarktlei-
der in kabel-
draagsystemen en
schakelmateriaal. Gebruiksge-
mak, efficiëntie en veiligheid
staan steeds voorop. De verbe-
tering van het montagegemak
en het verkorten van de instal-
latietijd hebben voortdurend
onze aandacht. Met ruim 26.000
medewerkers en 30 fabrieken

wereldwijd, realiseert Legrand
Group een omzet van circa 3,2
miljard euro. 

Kwaliteit
U kunt bij ons op één adres
terecht voor een breed pakket

producten en systemen 
van de A-merken

L e g r a n d ,  

Van Geel Legrand,
Cablofil en BTicino. Via Van Geel
Legrand heeft u toegang tot een
uitgebreid technisch expertise-
centrum. Onze innovatiekracht

ontlenen wij aan onze wereld-
wijde technische know-how en
kennis van het bouwproces. Vier
tot vijf procent van onze omzet
wordt geïnvesteerd in onderzoek
en ontwikkeling.

Kennis delen
Ook helpen wij u graag met het
maken van een bestek of calcu-
latie van een opdracht. Wij gaan
hierin zover als de behoefte van

de klant. Bij sommige klanten
is een telefoontje met wat advies

voldoende, andere klanten kie-
zen ervoor een project geheel of
gedeeltelijk aan ons uit te beste-
den. Het is met 12.000 artikel-
nummers op het gebied van
elektrotechnische laagspan-
ningsinstallaties en datanetwer-
ken voor woningbouw, utiliteit en
industrie bijna onmogelijk dat wij
u niet verder kunnen helpen!

Blader de brochure er nog eens
rustig op door. Heeft u de bro-
chure nog niet gezien? U kunt
Ontdek ons aanbod ook down-
loaden via onze website:
www.vangeellegrand.nl. Of
vraag hem aan door te bellen
naar 0411 - 65 31 11.�

Ontdek
ons aanbod

Van Geel Legrand
lekker overzichtelijk

• Mensen gemiddeld slechts 30
meter door rook kunnen
lopen?

• Er meer mensen overlijden
door rook dan door brand?

• Rook zich verspreidt met ruim
50 kilometer per uur?

• De bedrijfsschade door brand
jaarlijks bijna een half miljard
euro kost?

• Eén op de vijf bedrijven die zijn
getroffen door een brand
binnen vijf jaar failliet gaat?

• Er jaarlijks gemiddeld 800
mensen ernstige brandwon-
den oplopen door de gevolgen
van brand?

• Koolmonoxidevergiftiging in
meer dan 60% van de gevallen
leidt tot de dood?

• U koolmonoxide niet kunt rui-
ken of proeven?

• Er sprake kan zijn van kool-
monoxide indien u last krijgt
van branderige ogen, hoofd-
pijn of dreigt flauw te vallen?

• Een beginnende brand in min-
der dan 5 minuten kan uit-
groeien tot een uitslaande
brand?

• Maar liefst 40% van de bran-
den in woningen ontstaan in
de keuken?

• Er jaarlijks gemiddeld 50 men-
sen overlijden aan de gevolgen
van een brand?

• U regelmatig het filter in de
afzuigkap dient schoon te
maken?

• Er een etiketteringeis voor
brandgevaarlijke nacht- en
verkleedkleding bestaat?

• Een uitwerpladder uitkomst
kan bieden in geval van brand?

Weetjes over brand

Wist u Dat...
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Van Geel Legrand (Nederland)
gaat in Koeweit dertig kilome-
ter zware kabelladder GLO-6
HDW leveren. De order is
afkomstig van Equate, een joint
venture tussen PIC en Dow 
Chemical. De waarde van de
opdracht bedraagt enkele mil-
joenen euro.

Op locatie in Shuaiba
vervaardigt Equate
onder andere ethy-
leen, polyethyleen,
styreen en ethyleen
glycol voor de fabri-
cage van verschillen-
de kunststoffen zoals
plastics en polyester. 

Momenteel werkt Equate aan het
zogenaamde Olefins-2 project.
Binnen dit project levert Van Geel
Legrand thermisch verzinkte
GLO-6 ladders in de zwaarste uit-
voering (150/3). De totale lengte
aan ladders bedraagt circa der-
tig kilometer. Van Geel Legrand
heeft de afgelopen jaren - door

perfecte leveringen, afgestem-
de producten en het juiste advies
- gebouwd aan een hechte rela-
tie met Dow Chemical. Een groot
pluspunt in bij het verkrijgen van
deze mooie order waren zeker ook
de contacten en betrokkenheid
van Van Geel Legrand met inter-
nationale contractors en subcon-
tractors.�

Van Geel
Legrand

wereldwijd

Wim Herrewijn (bedrijfsleider
Technicon) “We hebben hier een
krankzinnig drukke tijd achter de
rug. Medio december 2005 ver-

kochten we onverwacht snel ons
oude pand in Rotterdam, onder de
voorwaarde dat de nieuwe eige-
naar er per 1 februari van start kon

gaan! Met kerst was natuurlijk
alles gesloten en het nieuwe kan-
toor hier in Ridderkerk werd 10
januari 2006 casco opgeleverd. De
hele boel moest nog aangekleed
en geïnstalleerd worden. We wil-
den ook nog een stapje hoger dan
standaard. Hiervoor hebben we
onze vaste relaties benaderd. Op
zo’n moment merk je dat je op de
goodwill van je leveranciers kunt
rekenen. De fabriek van 
BTicino zou bijvoorbeeld net dicht-
gaan voor de kerst toen wij met
onze bestelling kwamen. Voor ons

hebben ze nog doorge-
werkt. Een positieve
ervaring, ondanks de
drukte. Alles liep hier
door elkaar te rennen,
de architecten, aanne-
mers en monteurs.
Ondertussen gingen
onze projecten natuur-
lijk ook gewoon door”,
zegt Herrewijn. 

Adviesbureau
“Al zijn we operationeel,
we zijn nog niet klaar”,
vult Joop Uitman
(directeur Technicon)
direct aan. “We hebben

nog een behoorlijke ambitie voor
de benedenverdieping. Hier komt
een adviesbureau voor installa-
tiemogelijkheden op het gebied
van wooncomfort en veiligheid.
We richten ons daarmee op de
particuliere markt. Binnen de
woningbouw komt 20% van onze
omzet nu al uit het wensenpak-
ket van particuliere kopers. Er
bestaat grote behoefte aan dui-
delijke informatie. De mensen

hebben geen flauw benul van wat
ze kunnen verwachten wanneer
ze naar een verkoopbrochure kij-
ken. Als je niet weet wat er te koop
is, kun je ook niets kiezen. We
merken een duidelijke trend dat
aannemers hun klanten in een

vroeg sta-
dium naar
ons door-
verwijzen.
Dan kan
er bouw-
technisch
met alle
w e n s e n
rekening
w o r d e n
gehouden
en het kan
in de
financie-
ring mee-

genomen worden”, zegt Uitman. 

Huiselijke sfeer
“Het adviesbureau krijgt een rusti-
ge showroomfunctie. Geen grote
borden met allerlei installatiema-
teriaal aan de muur, maar een lek-
kere huiselijke sfeer. Er komt een
keuken zodat we verse broodjes
en andere hapjes kunnen serve-
ren. Klanten kunnen vanaf de sofa
naar een inleidende multimedia-

presentatie kijken. Daarna stellen
we samen in een persoonlijk
gesprek de wensen vast en pas in
laatste instantie trekken we de
lades open om wat specifieke
voorbeelden van materiaal te laten
zien. En natuurlijk zullen we de
producten van onze leveranciers
hierbij betrekken. We verwachten
nog veel gebruik te kunnen maken
van de kennis en het advies van
Van Geel Legrand”, aldus Uitman.

Samen
“Ik heb nog steeds de neiging te
kijken naar wat er allemaal nog
gedaan moet worden”, lacht 
Uitman. Maar onder een zekere
druk presteert men het best. Toen
we begonnen, verklaarden veel
mensen ons voor gek. Als je het
dan haalt met zijn allen, dan geeft
dat een fantastisch gevoel. Onze
relatie met Van Geel gaat al 25 jaar
terug! Dat is meer dan een zake-
lijk contact. Normaliter komen de
Van Geel Legrand producten bij
onze klanten terecht. Leuk om
eens iets samen te doen dat dich-
ter bij huis is, in eigen kantoor. We
zijn trots op de resultaten. Ik
waardeer deze relatie echt, ook
dat er nu een stukje over gepubli-
ceerd wordt, klasse!”, besluit 
Uitman.�

iet alleen de gevel van het nieuwe Technicon pand in
Ridderkerk is één spiegel, ook het inwendige is als het ware
een spiegel van kwaliteiten van dit installatiebureau. Alle vaste
leveranciers hebben hun ‘handtekening’ achtergelaten in het
pand. Van Geel Legrand leverde binnen dit project, met een
unieke totaaloplossing, het Legrand VDI datanetwerk, de Van
Geel kabelgoten en BTicino zuilen.
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Technicon: dienstverlener binnen installatiewereld 

Nieuw kantoor is spiegel van vaste relaties

Technicon: elektrotechnisch installatie- & adviesbureau

“Als je erin prikt, moet het sissen”
Onder de bevlogen leiding van Joop Uitman (directeur eigenaar) van Tech-
nicon is het bedrijf in de afgelopen 26 jaar gegroeid van één (Uit)man op een
zolderkamer naar een dynamische onderneming met 120 medewerkers.
Er hangt een vrolijke, werklustige sfeer in het nieuwe kantoor in Ridder-
kerk. Volgens Uitman is dit kenmerkend voor de cultuur binnen Technicon.
Of zoals hij het zelf formuleert: als je erin prikt, moet het sissen!

Technicon richt zich binnen de bouwwereld met name op de particuliere woning-
bouw, parkeergarages en verzorgingshuizen, waarbij het adviesaspect, volgens
Uitman, een steeds grotere rol gaat spelen. Het bedrijfsbureau telt momenteel
twintig medewerkers. Rond de honderd vaste elektomonteurs realiseren de instal-
laties van de lopende projecten. 

Naast een uitstekende technische uitvoering, ziet Uitman vooral de kwaliteit van
het bedrijfsbureau als de onderscheidende kracht van Technicon in de markt. Het
bedrijf heeft niet alleen trouwe medewerkers, ook de loyaliteit tussen Technicon
haar klanten en leveranciers is groot. 

� Het nieuwe pand van Technicon in Ridderkerk

� Links Joop Uitman en rechts Wim Herrewijn

Van Geel Legrand streeft ernaar
om steeds een compleet pakket
aan te kunnen bieden. Gebruiks-
vriendelijkheid en eenvoud zijn
hierbij kernwoorden. Met 
Cablofil heeft Van Geel Legrand
weer een systeem van hoog
niveau in huis gehaald. Cablofil
producten kenmerken zich door
hoogwaardige kwaliteit en tijd-

besparende oplossingen. Kort-
om een A-merk dat het pro-
gramma van Van Geel Legrand
perfect aanvult.

Enkele sterke punten van Cablo-
fil draadgoten zijn:
• de unieke en veilige T-lasver-

binding
• het complete assortiment in

vrijwel alle materiaalsoorten
• uitgekiende op-hangsystemen

met veelal schroef-
loze montage
• gecertificeerd func-

tiebehoud systeem
E30 en E90  voor
een integrale
draadgootoplos-
sing.

Van Geel Legrand
vult dit pakket aan
met projectadvies,
montage en een uit-
stekende verkrijg-

baarheid.

Op onze website vindt u de onli-
ne productendatabase met alle
technische details. Met onze
Cablofil specialisten - Akram
Achikhi en Pieter-Jan Vullings
-  kunt u vertrouwen op exper-
tise en kennis van een wereld-
speler.�

anaf 1 maart jongst-
leden heeft Van Geel Legrand
er weer een mooie product-
lijn bij. Als sterk merk in de
utiliteit en industrie behoeven
de  Cablofil draadgoten nau-
welijks introductie. De over-
name van Cablofil (ICM groep)
past in de strategie van Van
Geel Legrand om de klant met
een zo compleet mogelijk
totaalpakket te bedienen.
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Grote order kabeldraagsystemen in Koeweit

NIEU
W

Nieuw in productgamma kabeldraagsystemen

Cablofil® draadgoten van
wereldklasse


