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Van Geel Legrand lever-
de een compleet aanbod
voor het nieuwe Homij-
pand, bestaande uit
kabelgoten en wandgo-
ten, naast de Lexic scha-
kel- en verdeelinrichting.
Richard Pruimboom (pro-
jectleider Homij): "In ons
eigen nieuwe pand wil-
den wij laten zien in welke
leveranciers wij vertrou-
wen hebben. Tussen onze
ondernemingen bestaat
al een relatie van zo'n 20
jaar. De mensen van het vroegere
Van Geel ken ik persoonlijk het
langst, maar het merk Legrand ken
ik uiteraard via onze paneelbou-
wers. Voor ons is het handig dat
Legrand Van Geel heeft overgeno-
men. Ik vind het nu een groot voor-
deel dat ik met één contactpersoon
van Van Geel Legrand zaken kan
doen voor het complete project van
kabelgoten, wandgoten tot en met
de schakel- en verdeelinrichtingen
en bijhorend schakelmateriaal.
Prijstechnisch was de Lexic kast
ook interessant. Daarnaast geeft
het natuurlijk ook een financieel
voordeel om met één leverancier
een heel project te doen."

Kleurbekennen
"Het project is soepel verlopen. We
zijn in december 2005 van start
gegaan en in juli hebben we het
gebouw opgeleverd. We kunnen nu
ons eigen kantoor als een show-
room laten zien aan klanten. Je
zegt hiermee tegen je klanten 'hier
staan wij voor'. Hier zie je waar wij
normaliter voor kiezen en hoe dat
er nu in de praktijk uitziet. Het
leuke van dit project was, dat wij
de installatie voor ons eigen kan-
toor konden ontwerpen en de
materialen konden kiezen waar wij
achter staan. Als je zomaar een

kantoor huurt, moet je maar
accepteren wat erin zit", aldus
Pruimboom.

Eigen mannen
"We hebben het pand met eigen
Homij- en VolkerWessels-mensen

geïnstalleerd en gebouwd, het is
echt ons kantoor! De ploeg is
trouwens dik tevreden over de
Lexic kast. Ger van de Wiel (chef
monteur) vult aan: "Ik had nog
niet eerder kennis gemaakt met
Lexic, maar het is mij goed beval-
len. Je hebt alle ruimte om de
kabels aan te sluiten. Je zit altijd
met overlengtes van de kabel. In
deze kast kun je die goed kwijt."

Pruimboom: "Voor een nieuw
project zou ik na deze positieve
ervaring altijd automatisch ook

een offerte voor de Lexic schakel-
en verdeelinriching aanvragen.
We zijn er enthousiast over.
Inmiddels is Homij ook gecertifi-
ceerd voor het aanleggen van VDI
datanetwerken van Van Geel 
Legrand. In Sittard hebben wij

onlangs een VDI project opleverd.
Je ziet, een gunstig project is altijd
weer het begin van iets anders
moois."�

4-kanaals jaarklok
eenvoudigweg 
compleet
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en compleet VolkerWessels terrein was de opzet toen
deze zomer AVECO de Bondt, KWS en ook HOMIJ de nieuwe
kantoorpanden aan de Dillenburgstraat in Eindhoven betrok-
ken. Aannemer en vastgoedontwikkelaar Stam en De Koning
was al een jaar eerder gestart. Het 'nabuurschap'
van al deze werkmaatschappijen in één straat
op de Hurkse Poort van Eindhoven vergemak-
kelijkt de onderlinge samenwerking en is pret-
tig voor klanten die grote projecten met deze
groep ondernemen. 

E

Homij, van oudsher in de techniek
Homij Technische Installaties mag zich reke-
nen tot de oudste organisaties in Nederland.
Het bedrijf is opgericht in 1882 en is sinds de
oprichting meegegroeid met de snelle tech-
nische ontwikkelingen. Licht- en krachtin-
stallaties behoren nog steeds tot de
kernactiviteiten maar zijn uitgebreid met
elektrotechniek, werktuigbouwkunde, pro-
cesbesturing, data- en telecommunicatie,
technisch facility management en
(brand)beveiliging. Homij is een werkmaat-
schappij van VolkerWessels in Rotterdam.
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�Ger van de Wiel (chef 
monteur): “Je hebt alle ruimte
om de kabels aan te sluiten.”

Dit najaar komt Van Geel 
Legrand op de markt met een
nieuw product om razendsnel
het spanningsnetwerk uit te
breiden. De Fast connector is
ontwikkeld voor de flexibele
omgeving waar regelmatig
aanpassingen nodig zijn,
zoals kantoren of winkel-
panden. Maar de kans
bestaat dat u het product zo
makkelijk in de omgang
vindt, dat u het overal gaat
inzetten!

De Fast connector heeft een male
en female kant die u zo in elkaar
klikt, zonder het gebruik van
kroonsteentjes. Het systeem is
compatible met
Wieland.

Eenvoudig
Bij het ontwerp
dachten wij
steeds aan twee dingen: simpel
en snel. Het Fast connector
assortiment omvat verdeeldozen,
connectoren, snoeren, kant &
klare bekabeling en aftakstukken.
Door het kliksysteem is het
onmogelijk om aansluitfouten te
maken en kunt u lekker snel wer-
ken. Met de 16 Ampère aanslui-
ting kunt u tot twaalf 3-voudige
(wand)contactdozen aansluiten.
U kunt zo eenvoudig het
spanningsnetwerk uitbrei-

den. De Fast connector verdeel-
doos heeft een opstaand randje
voor bescherming tegen water.

Makkelijker
Om het u nog makkelijker te
maken, is de bekabeling stan-
daard gelabeld en zijn de
materialen licht gekleurd om
er makkelijk op te kunnen

schrijven. Ten behoeve van het
lichtcircuit is een aparte beka-
beling in een afwijkende kleur in
het pakket opgenomen.

De Fast connector lijn is uit te
breiden met accessoires als
een bewegingsmelder, tafel-
contactdozen en voorbedrade
vloerdozen.�

Fast
connectorTM

flexibel en
simpel

NIEU
W Nieuw product voor snelle jongens

� Richard Pruimboom: “In ons pand willen wij laten
zien in welke leveranciers wij vertrouwen hebben.”

Geïntegreerde oplossingen Van Geel Legrand werpen vruchten af

Homij betrekt nieuw pand op de Hurkse Poort
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Van Geel Legrand  introdu-
ceert  een nieuwe reeks
inbouwschakelmateriaal.
Galea Life is gebaseerd op
nieuwe ideeën van Europese
consumenten over woongenot
en prettig leven. 

Naast een nieuw design, met 18
verschillende soorten kleur- en
materiaalcombinaties, heeft
Galea Life ook 200 functies en
heel speciale afwerkmogelijk-

heden, zoals in hout, leder of het
nauwelijks van natuursteen te
onderscheiden CORIAN®.

Trend
Levensomstandigheden en com-
forteisen van de moderne con-
sument gaan in rap tempo
omhoog. Er is een trend naar het
gebruik van lichtere kleuren en
eenvoudige eerlijke materialen.
Galea Life voelt zich prima thuis
in een moderne, multiculturele
woon- of kantooromgeving. Het
leent zich uitstekend voor zowel
nieuwbouw als renovatie. Galea
Life wordt opgebouwd op het
PRO 21 schakelmechanisme.
Daarnaast kent de nieuwe reeks
maar liefst 70 productinnovaties.
Zo zijn er nieuwe, ergonomische
dimmers, een nieuw geluids-

systeem en 16 AX
schakelaars. Ook aan
het milieu is gedacht.
Zo zijn er alleen niet-
beschermde hout-
soorten voor de
schakelaars gebruikt
en is er alleen verf op
waterbasis toege-
past. 

Heeft u interesse in
onze introductiemid-
dag (exacte datum
volgt nog) bij Living
Tomorrow in Amster-
dam? Vul dan de ant-
woordkaart in op
deze pagina. Living
Tomorrow is een
innovatieplatform waar de
bezoeker kennis kan maken met

producten en diensten die onze
levenskwaliteit in de nabije toe-

komst kunnen verbeteren (kijk
op www.livingtomorrow.nl).�

GaleaTM Life
Als het

leven zelf

NIEU
W

In juni had een deel van u op onze
site www.vangeellegrand.nl uw
geluk kunnen beproeven in een
vaardigheidsspelletje, waarbij
schaarsgeklede dames op lucht-

bedden verschoven moesten
worden. Het lichtverslavende
spelletje staat nog op de site,
maar de prijzen zijn helaas ver-
deeld.�

e stenen zijn geschud, de winnaars bekend! Onder-
staande personen (op alfabetische volgorde) zijn de gelukkige
heren die vanaf nu hun eigen biertje kunnen tappen met hun
splinternieuwe BeerTender.

D

Naam Bedrijfsnaam
De heer J. Dauven Dauven ETIB.
De heer R. Hendrix Hagemeyer Centraal Bedrijfs Bureau
De heer H.J. van de Meer Hint Installatietechniek
De heer Renshof Emka Electro
De heer A.H. Scholten Distripoint Systemen B.V.
De heer L. Terlouw HVL B.V.
De heer F.P.A. Thijssen Thijssen - Oomen Paneelbouw B.V.
De heer F.H.M. Tummers Imtech Projects Zuid BV
De heer M. Wolterink J. Koster BV Electrotechnischbureau
De heer T. Zwiers GTI Noord  BV

�Kees Hertogs (Van Geel 
Legrand) reikt BeerTender 
uit aan L. Terlouw (links)

Nieuwe serie tijdloos inbouwschakelmateriaal

Proost op de XL3 schakel- en verdeelbehuizingen

De tien snelsten aan het bier!

• snel, zonder gereedschap mon-
teren, connectoren eenvoudig-
weg inklikken

• compacte connectoren uit één
stuk, zonder losse onderdelen

• automatische aansluiting met
snijcontact

• opnieuw aansluiten mogelijk

a LCS5 en LCS6 is nu LCS10Giga leverbaar. Dit systeem van
netwerkcomponenten met optimaal afgeschermde

kabels, connectoren en patchpanelen is speciaal
ontwikkeld voor 10 Gigabit applicaties. Hieronder

de voordelen op een rijtje:

N

Datanieuwtje: LCS10Giga

Mobiele telefonie en het inter-
net ontwikkelen zich in razend-
snel tempo. Het huis is de
veilige plek die ons beschermt
en vanaf waar we tegelijk de
hele buitenwereld kunnen
bereiken. 
is een zéér laagdrempelig huis-
automatiseringssysteem dat
comfort, veiligheid en commu-
nicatie biedt. 

Het biedt op maat gemaakte
oplossingen in scenario's voor
iedere gezinssituatie. Woon-
functies worden ingesteld naar
het levensritme: vertrek naar
werk, dineren met vrienden,
boek lezen, home cinema. Een
druk op de intelligente schake-
laar aan de voordeur volstaat om
het scenario te activeren: de lich-
ten gaan aan in de gewenste

stand, de rolluiken zakken, wat
u maar wenst. 's Avonds, net
voor u thuis komt, activeert u het
scenario 'weer thuis', en de ver-
warming en de lichten gaan vast
aan. 

Met één simpele druk op de knop
wordt een gewenste sfeer gecre-
ëerd. Of u nu een boek wilt lezen
of met vrienden wilt loungen, uw
lievelingsscenario regelt de bij-
passende stand van uw verlich-
ting, muziekinstallatie of beamer.
Bij vertrek dooft de intelligente
schakelaar alle lichten, laat de
rolluiken zakken en bedient de
verwarming. 

Meegroeiend huis
We maken huizen graag geschikt
voor elke levensfase. Een
opgroeiend gezin zal druk over
het internet communiceren.
Senioren hebben vooral behoef-
te aan veiligheid en schakelge-
mak. Met 
groeit het huis met het budget en
wensen mee van de bewoners.
Wat communicatie betreft, zijn
internet, televisie en telefoon in
iedere ruimte in huis toeganke-
lijk via een multifunctionele con-
tactdoos (RJ 45) waarop u de drie

media kan ontvangen. Deze pun-
ten geven u de mogelijkheid in
alle kamers e-mails te lezen, te
surfen of on-line games te spe-
len.

Makkelijk uitbreiden
is technisch

zéér makkelijk toe te passen.
Bestaande schakelaars zijn zó te
vervangen door intelligente scha-
kelaars, dimmers, etc... Ze zijn
zéér eenvoudig programmeer-
baar zonder software. Het
systeem is modulair op te bou-
wen en eenvoudig uit te breiden
zonder hak- en breekwerk. Omdat
er geen specifieke busbekabeling
nodig is, wordt renovatie dus wel
héél makkelijk. Het concept biedt
functionaliteit voor ieder budget.
Met een simpele druk op de knop
van de centrale, lokale of
afstandsbediening activeert u de
gewenste functie per ruimte of
alles tegelijk, of roept u een sce-
nario op. 
maakt uw leven eenvoudig in alle
vrijheid!

Heeft u interesse in onze intro-
ductiemiddag (exacte datum
volgt nog) bij Living Tomorrow
in Amsterdam? Vul dan de 
antwoordkaart in op deze pagi-
na. Living Tomorrow is een inno-
vatieplatform waar de bezoeker
kennis kan maken met produc-
ten en diensten die onze levens-
kwaliteit in de nabije toekomst
kunnen verbeteren (kijk op
www.livingtomorrow.nl). �
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uw eigen
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a n t w o o r d k a a r t
Heeft u interesse in de introductiemiddag van

en Galea Life bij Living Tomorrow?

� Ja, ik heb interesse in de introductie-middag.
Laat één van uw accountmanagers contact met mij 
opnemen. Zie hieronder mijn adresgegevens.

Wilt u Lecourant blijven ontvangen?

� Ja, ik heb interesse in de volgende edities van Lecourant.
Zie hieronder mijn (nieuwe) adresgegevens.

� Nee, ik heb geen interesse meer in Lecourant.
Verwijder a.u.b. onderstaande gegevens uit jullie 
adressenbestand

� Mijn (nieuwe) adresgegevens zijn:

Bedrijfsnaam: ______________________________________

Naam: ____________________________________________

Adres: ____________________________________________

Postcode/Plaats:____________________________________

Tel.: ______________________________________________

� Ik wil dat deze collega Lecourant ook ontvangt:

Naam: ____________________________________________

Vul deze antwoordkaart in en stuur, fax of mail deze (in een 
gefrankeerde envelop) naar Van Geel Legrand BV, Postbus 54, 
5280 AB  BOXTEL, Fax (0411) 68 28 95, E-mail info@vangeellegrand.nl

In One by Legrand

NIEUW
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Dat Limburgers gastvrij zijn, weet
heel Nederland. Maar Leon en
Marjo Abels van installatiebedrijf
Techniek 2000 uit het Limburg-
se Wijlre spannen hierin de
kroon. Zij nemen het concept
‘van huis uit werken’ namelijk
heel let-
terlijk. Hun
n i e u w e
woning is
hun nieu-
we bedrijf.
Door het
hele huis
heen zijn
de laatste
ontwikke-
lingen op
het gebied
van huis-
automati-
sering en
design in
schake l-
materiaal
te bewon-
deren. Nog
voor al het materiaal volledig
geïnstalleerd was, hadden ze al
hun eerste klanten die direct
Galea Life schakelmateriaal wil-
den bestellen voor hun in nieuw-
bouwhuis.

Mooi en praktisch
“Dit is echt iets anders, het Galea
Life schakelmateriaal heeft een
prachtige uitstraling”, zegt Leon
Abels (Techniek 2000). “We zijn
hier net voor de bouwvak inge-
trokken, na een tijd in een huur-
huis te hebben overbrugd. Met
ons huis laten we zien dat we
zelf natuurlijk helemaal achter

staan. Ik
denk echt dat dit concept een
goede en betaalbare manier is
voor mensen om meer comfort
en veiligheid in huis te halen”,
zegt Leon. Marjo vult aan: “Het
heeft alles wat mensen en met
name ook vrouwen aanspreekt:
je hoeft voor de installatie geen
muren te beschadigen, het ziet
er mooi, je hebt echt iets bij-
zonders en je hoeft niet tech-
nisch te zijn om het systeem te
bedienen. Al draai ik al jaren
mee in de zaak, technisch zal ik
nooit worden. Eigenlijk ben ik in
dat opzicht een goede graad-

In One by Legrand

meter. Het moet mooi en prak-
tisch zijn”, zegt Marjo. 

Lekker simpel
“Het is fijn dat je kunt kiezen uit
verschillende lichtscenario’s en
dat vanzelf het licht aanknipt

wanneer je de trap oploopt”, zegt
Leon. “Al moest die bewegings-
melder in de gang wel even bij-
gesteld worden. Toen we hier net
introkken ging het ganglicht al
aan als ik een kop koffie dronk,
we hadden namelijk nog geen

tussendeur! Het systeem is lek-
ker simpel. Een afstandsbedie-
ning of paneel moet duidelijk zijn.
Je kunt nu met één afstandsbe-

diening de tv bedienen, maar ook
onze verlichting en de rolluiken.
Er is ook een afstandsbediening
met meer functionaliteit ver-
krijgbaar. Er is er ook één met
infrarood en radiofrequent, waar-
mee je de DVD en computer kunt

aanzetten, of je vakantiefoto-
’s op tv kunt afspelen”, aldus
Leon. 

Minimale investering
“We komen binnenkort ook
met ons huis op TV Limburg”,
zegt een trotse Leon Abels.
“Ik verwacht veel van

. Je kunt
eenvoudig beginnen, dat
spreekt de mensen aan.
Eerst eens proberen en later
eventueel nog functionaliteit
bijkopen. Elke schakelaar
kan in 16 scenes meedoen.
Omdat de schakelaars en
dimmers met elkaar com-
municeren, is er geen cen-
trale unit in de meterkast
nodig. Ze zijn zéér eenvou-

dig in te stellen zonder soft-
ware. Het 
systeem maakt gebruik van de
bestaande 230 V bedrading,
radiofrequent en infrarood. Je
kunt een infrarood schakelaar
dus ook radiofrequent bedienen,

wat een enor-
me flexibiliteit
geeft. Ik weet
zeker dat
mensen snel
enthousiast
zijn. Je hoeft
niet meer
naar alle
schemerlam-
pen te lopen.
Als de span-
ning uitvalt,
gaat automa-
tisch de
noodverlich-
ting aan,
vooral voor
o u d e r e n ,
maar ook met
kleine kinde-
ren is dit een
v o o r d e e l .

Maar ik denk dat comfort heel
snel went en dan wil je niet meer
anders. De drempel om te begin-
nen is laag. Het is een hele stap

In One by Legrand
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voorwaarts met
minimale startin-
vestering. Kijk,
daar houden Hol-
landers van,
maar Limburgers
net zo goed,
hoor!”�

Primeur in Nederland

GaleaTM Life en
‘real-life’ thuis bij de familie Abels

In One by Legrand

Introductiecampagne
Vanaf november a.s. kunt u via de buitendienst
van Van Geel Legrand uitgebreid kennismaken
met de lijn van Galea Life en het huisautomati-
seringssysteem . Heeft u inte-
resse in onze introductie-middag (exacte datum
volgt) bij Living Tomorrow in Amsterdam? Neem
dan contact op met uw accountmanager. Daar-
naast vindt u ons op 22 november met een stand
op de ‘Nationale Dag Domotica &
Slim Wonen’ in het Evoluon in
Eindhoven. Daarnaast heeft u
daar de mogelijkheid een
presentatie van ons bij te
wonen, met als titel ‘Hoe
maak je huisautomatisering
laagdrempelig’.

In One by Legrand

�Nieuwe woning gebouwd als ‘real-life’ showroom

n november gaat de introductie van Galea Life, de
nieuwe reeks schakelmateriaal in Nederland van start. Paral-
lel hieraan introduceert Van Geel Legrand het doordachte huis-
automatiseringsconcept . Beide innovaties
zijn al deze zomer succesvol ontvangen tijdens internationa-
le introducties in andere West-Europese landen. Techniek 2000
uit het Limburge Wijlre heeft de Nederlandse primeur. Zij lie-
ten deze zomer in hun nieuwe woning Galea Life en

installeren als ‘real-life’ showroom voor
hun klanten.
In One by Legrand
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Van Geel Legrand
introduceert 
slimme jaarklok

De 4-kanaals jaarklok heeft tal-
loze mogelijkheden. Zo kunt u
bijvoorbeeld de dag-, week- en
jaarfuncties combineren met de
a s t ro n o m i s c h e
functie. Per uit-
gang kunt u een
andere functie
instellen, zodat
u alle vrijheid
heeft de klok
naar uw eigen
wensen te con-
figureren. De
geprogrammeer-
de schakeltijden worden op het
display weergegeven.

Instelgemak
De jaarklok is zeer eenvoudig
in te stellen. Het programme-
ren van de jaarklok kunt u op
twee manieren doen. De eerste
manier is u te laten leiden door
een tekstgestuurd programma,
waarbij u stapsgewijs de klok
programmeert. U kunt voor de
tekstinstructie kiezen uit alle
West-Europese talen, uiteraard

inclusief Nederlands. Naast de
tekstgestuurde variant, kunt u
ook kiezen voor manier twee;
de jaarklok programmeren via
uw PC. Ook dit is erg eenvou-
dig, omdat het werkt met een
simpel klik- en sleepmenu met
Nederlandstalige instructies. U
krijgt daarbij precies te zien wat
de schakeltijden zijn en wat de

totale in- en uit-
schakeltijd per
kanaal is. Met

de datasleu-
tel kunt u
snel informa-
tie van de PC
naar de jaar-
klok uit-

wisselen en
omgekeerd.

Compleet
Om het u zo makkelijk moge-
lijk te maken, is de 4-kanaals
jaarklok uitgerust met een pin-
code, 1 uur testfunctie, een
bedrijfsurenteller, een handbe-
diening per kanaal en uiteraard
ook met automatische zomer-
en wintertijdomschakeling. 

Bel voor meer informatie 
naar Van Geel Legrand BV, 
tel. 0411 - 65 31 11.

Een noviteit in ons assortiment
is de nieuwe 4-kanaals jaarklok.
Met deze slimme jongen kunt u
alle kanten uit. Hij is bijvoor-
beeld handig toe te passen om
het licht te regelen in musea en
scholen of om een schoolbel te
programmeren.

4-kanaals
jaarklok

eenvoudigweg
compleet

NIEU
W

�Marjo Abels: “Je hoeft voor de installatie geen muren te
beschadigen.”

� Links Leon
Abels en rechts

zijn vrouw Marjo
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Uniek van de BTicino-lijn voor
deurcommunicatie is het gebruik
van een écht 2-draadssysteem.
Voor zowel voeding, audio, video,
oproepsignalen en slotbediening
zijn slechts twee draden nodig! U
kunt op dit 2-draadssysteem,
indien gewenst, meerdere came-

ra’s aansluiten. De inge-
bouwde camera’s zijn

handmatig in te stellen.
Deurstations zijn verkrijgbaar als

inbouw of opbouw in diverse uit-
voeringen en kleurstellingen. 

Thuis
Voor de binnentoestellen volgt 
BTicino de filosofie van haar scha-
kelmateriaal: een ruime keuze in
kleuren, vormen en toepassings-

mogelijkheden. U kunt de
bestaande deurbel snel ver-
vangen door video- of deurte-
lefonie via de twee bestaande
draden. Voor de binnentoe-
stellen kunt u kiezen uit twee
series: de basisuitvoering
Swing of de designuitvoering
Pivot. De Swing serie is een
nieuwkomer. Met zijn neutra-
le, witte kleur voelt de Swing
zich meteen overal thuis.
Binnen de luxereeks Pivot kunt
u kiezen uit een inbouw-,
opbouw- of tafelmodel in een
Light Tech (zoals bij schakel-
materiaal) met witte of antra-
ciet uitvoering. 

GSM
Het neusje van de zalm is de com-
binatie tussen deurcommunicatie
en telefonie. Hiervoor zijn
krachtige interfaces en telefoon-

centrales ontwikkeld die veiligheid
en comfort bieden voor een aan-
trekkelijke prijs. BTicino biedt u
twee types centrales: de standaard
centrale met 1 buitenlijn en tot 8
binnentoestellen of de uitgebrei-
de centrale met 2 buitenlijnen en
van 8 tot maximaal 16 binnentoe-
stellen. Beide centrales zijn modu-
lair en worden eenvoudig op een
DIN-rail geklikt. Aan het gebruiks-
comfort is ook gedacht. 

Zo is
h e t
mogelijk
op alle
toestellen
een oproep
van het
deurstation
te ontvangen.
Met ieder
binnentoestel
kunt u gebruik
maken van de
functies deurtele-
fonie, telefonie en
interfonie. Met een
telefooncentrale kan
de huiseigenaar de
oproep van de bezoe-
ker zelfs naar zijn GSM
doorverbinden. Zo kunt
u de  bezoeker te woord staan en
toegang geven wanneer u niet
thuis bent. Deze toepassing wordt
regelmatig gebruikt om, op
afstand, thuiskomende kinderen
of dienstverlenend personeel toe-
gang tot de woning of het perceel
te bieden.�

Ticino staat in de markt bekend als één van de A-merken
van Van Geel Legrand, synoniem voor design schakelmateriaal en 2-
draads deurcommunicatie. Onlangs introduceerde BTicino een nieu-
we generatie video- en deurtelefonie die opvalt door haar uiterlijk,
kwaliteit en installatiegemak. Zo is de deurtelefoon met de 2-
draadstechnologie eenvoudig en snel aan te sluiten. Veiligheid en
comfort in huis zijn met BTicino in een handomdraai te realiseren.

B
BTicino schakelmateriaal 

Living, Light, Light Tech of Magic
Harmonie tussen alle elementen van de woon-
inrichting speelt een grote rol in de beleving
van woongenot. BTicino schakelmateriaal
geeft iedere ruimte een aura van rust en ele-

gance.

De serie Living kent een rijk
aanbod van materialen van
metaal of diverse hout-
soorten. De modulaire
systemen hebben een
decoratief uiterlijk. De
afdekramen zijn ver-
krijgbaar in matte of
glansrijke kleuren,
met het zwarte
bedieningsele-
ment in het
midden. 

Voor de meest
originele en
k l e u r r i j k e
m o d e l l e n
kiest u de
Light serie,

puur design,
eenvoud en rechtlijnig-

heid! De meest populaire afwerking
binnen deze reeks is de Light Tech. Light Tech
combineert een strak imago met de laatste
technische snufjes. Met de afwerkingen in chroom of natuurlijk hout,
bereikt Light Tech een mooie mix tussen strak en warm.

Magic is vooral organisch vormgegeven en is een toonbeeld van tijd-
loos design. De strakke vormgeving maakt van deze reeks een scha-
kelaar van allure.

BTicino: comfort en kwaliteit vanaf de voordeur 

Design dat een belletje doet rinkelen

� Pivot binnentoestel

� Living

� Light

� Light Tech

Volgens Christ Spijkers (werk-
voorbereider GTI) zal het project
opgeleverd worden in februari van
2007. "Het is een groot en tech-
nisch uitdagend project", zeg Spij-
kers " De 'schil' en de constructie
van het gebouw moeten gehand-

haafd blijven, maar alle technische
installaties en afbouw worden
compleet vernieuwd. Dit vraagt
een goede planning, projectvoor-
bereiding en coördinatie tijdens de
uitvoering. Een opvallend detail is
dat een deel van de technische

installaties na de renovatie zicht-
baar moeten blijven. Onze
opdrachtgever wil bijvoorbeeld dat
de databekabeling apart ligt in de
Cablofil draadgoot. Zo blijft deze
bekabeling makkelijker toegan-
kelijk. Je werkt ook
vanzelf netter als
alles zichtbaar is.
De draadgoot en
kabelgoot zitten niet
alleen naast elkaar
maar ook onder
elkaar. We hebben
nog nooit eerder
Cablofil draadgoot
en kabelgoot van
Van Geel Legrand zo
aanvullend naast elkaar gebruikt.
Maar ik moet zeggen, we hebben

nu 6 verdiepingen gedaan en het
ziet er chique uit!"

Scheelt bult werk
"We werken al zo'n dertig jaar met
Cablofil, voortaan is het alleen
maar makkelijk dat wij voor zowel
de draadgoot als de wandgoot bij
Van Geel Legrand terecht kunnen.
Ook voor goede A-merken binnen
de schakel- en verdeelinrichtin-
gen en het schakelmateriaal zelf
kunnen we bij Van Geel Legrand
terecht. Onze opdrachtgevers wil-
len nu eenmaal dat het er klasse
en designachtig uit komt te zien.
Met de Legrand wandgoten kun je
chique kantoorruimtes afleveren

en het BTicino schakelmateriaal
heeft een echte Italiaanse look",
zegt Spijkers. "Bovendien werkt
Van Geel Legrand met montage-
partners. Zij regelen de hele 
montage voor ons via onderaan-
nemers. Er zijn op dit moment 15
man voor GTI in dit pand aan het
werk, waarvan 4 aan de goten. Per
verdieping hebben we een opleve-
ring. Dezelfde ploeg hangt nu de
kabelgoot en de draadgoot op. Dat
scheelt mij een bult werk!", zegt
Spijkers. "Als we hier straks ver-
trekken, laten we 4820 meter
kabelgoot, 264 meter stijgladder
en 1810 meter draadgoot achter.
Dat zijn toch indrukwekkende
getallen."�

n april jongstleden startte GTI met een uitdagend pro-
ject in Eindhoven: de renovatie van het negen verdiepingen tellen-
de gebouw op de High Tech Campus. Naast kantoorruimte worden
in het gebouw diverse meetruimten en laboratoria gecreëerd. De
opdracht van GTI omvat de elektravoeding, potentiaalvereffening
en verlichting. Van Geel Legrand leverde binnen dit project haar 4
A-merken: naast Van Geel Legrand kabelgoot en Cablofil draad-
goot, de Legrand wandgoten en het schakelmateriaal van BTicino.
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Grote opdracht voor GTI op High Tech Campus Eindhoven

Een netwerk van bedrijven
GTI heeft zo'n 8.000 medewerkers in dienst en bestaat uit een netwerk van
bedrijven die zich richten op regionale markten, specifieke marktsegmenten
en technieken. GTI heeft Nederland als thuismarkt, maar is wereldwijd actief
waar opdrachtgevers dat vragen.

GTI maakt deel uit van SUEZ, een beursgenoteerde internationale industrië-
le groep die als partner van plaatselijke overheden, ondernemingen en par-
ticulieren duurzame en innovatieve oplossingen ontwikkelt op het gebied van
energievoorziening (elektriciteit en gas), de daaraan verwante technische
dienstverlening, watervoorziening en afvalverwerking. Door de decennia en
de 20e eeuw heen heeft het bedrijf zich laten zien als groot investeerder in
kanalen (denk aan het SUEZ kanaal...), koolmijnen, staalproductie en elektri-
citeit om via activiteiten in gas, water, afvalverwerking en tal van toepassin-
gen van elektriciteit en de technische dienstverlening die daar bij horen uit te
groeien tot de industrial and services group die SUEZ nu is. 

� Christ Spijkers (GTI): 
“Het is een groot en uitdagend
project.”

� Spijkers: “De draadgoot en
kabelgoot zitten niet alleen naast
elkaar, maar ook onder elkaar.”


