
dat je je talen moet spreken, heb
je ook te maken met internatio-

E.B.T.O. Service B.V. helpt u snel van het ‘kastje naar de muur’!
Het woord ‘service’ staat centraal in de bedrijfsnaam van E.B.T.O. Service B.V..
Het bedrijf legt volgens directeur Ron Abrahamsz meer nadruk op de tevre-
denheid van de klant dan op de verkoop. Deze aanpak heeft het bedrijf overi-
gens geen windeieren gelegd. De onderneming is goed in het leveren van
apparatuur en alle benodigde bekabeling, schakelmateriaal en ander toebe-
horen vanaf computer of telefoon tot en met de aansluiting in de muur. Zo
helpt E.B.T.O. haar zakelijke klanten in de regio Rotterdam en omstreken al
tien jaar van het ‘kastje’ naar de muur.

E.B.T.O. heeft zich gespecialiseerd in de volgende marktsegmenten van de
telecommunicatie: vaste telefonie, computers, faxen en randapparatuur, naast
datanetwerken en mobiele telefonie. Essentieel in de aanpak van E.B.T.O. is
de keuze voor een aantal A-merken op het gebied van Telefonie en datanet-
werken. De onderneming heeft als credo dat het alles wil aansluiten voor de
klant van A tot Z, van de pc tot de printer tot de muur. Vanaf het begin heeft
de onderneming de visie gehad dat je de klant het best kunt bedienen wan-
neer je een specialist bent in een paar merken, waarin je kennis dus altijd
actueel is. Deze merken moeten qua visie ook lijken op E.B.T.O. en dus ook een uit-
stekende service bieden. De datanetwerken, de wandgoten en het schakelmateri-
aal van Van Geel Legrand nemen een prominente plaats in bij het aanbod van E.B.T.O.
naar hun klant. 
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Project M-Star:
“het werkt lekkerder
met BTicino”
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Het perfecte huwelijk
tussen actieve en 
passieve producten
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“M-Star is een oer-Hollands
logistiek scheepvaartbedrijf in
containertransport waar de
medewerkers de hele dag met
de hele wereld aan de telefoon
zitten. Vertrouwen speelt een
grote rol in deze
business”, aldus
Tom van Buuren
(directeur M-
Star). “Voordat je
zelf bij de doua-
ne de containers
mag aangeven,
ben je helemaal
g e s c r e e n e d .
Hierna word je
alleen nog steek-
proefsgewijs ge-
controleerd. Ver-
trouwen en snel-
le service is ook
waarop M-Star
voor E.B.T.O.
koos”, zegt Tom
van Buuren. “Wat
wij doen is niet zo bijzonder. In
de haven van Rotterdam zijn er
wel 500 van dit soort bedrijf-
jes. Je moet het dus altijd
goed doen, anders ben je je
klanten kwijt. Mijn vader had

een maritieme achtergrond,
ik ben in de haven aan de
slag gegaan als jongen van
15 jaar. Zo leer je die wereld
van binnenuit kennen. Het
is hard werken. Vervoeren

voor klan-
ten is een
c o m p l e x e
i n d u s t r i e .
Naast de logistie-
ke aspecten en

nale wetgeving en verzekerings-
aspecten.” 

Verlengsnoertje
“In 2003 kocht ik M-Star van een
vriend die met pensioen wilde”,
zegt Van Buuren. “We hadden 3
medewerkers. Alles lijkt wel met
een factor 7 te gaan, nu zijn het
er 21 in 3 jaar tijd! Het zijn de
mensen die hier zitten die het
doen, allemaal gemotiveerde
mensen. Ik houd van mensen die
meedenken en doen wat ze belo-
ven. Zo is ook ons contact met
E.B.T.O. ontstaan. Wij moesten in
dit pand in korte tijd tweemaal
intern verhuizen. Ik wilde natuur-
lijk weer snel aan de slag. Om de
computers aan te sluiten, moest
iemand een verlengsnoertje
plaatsen. Ik zag Ron Abrahamsz
van E.B.T.O. in de gang lopen. Hij
zag de noodzaak van mijn vraag

en binnen 15 minuten was
alles geregeld. Ik weet wat
ik wel en niet kan, dus maak
ik goede afspraken met
mensen die mij aanvullen.
Software, hardware en com-
municatie zijn de 3 pijlers
waarop wij functioneren,
daar hebben wij bedrijven
voor geselecteerd waar wij
op drijven.” 

Cirkels
Buiten vaart een enorm con-
tainerschip als een verstil-
de reus langs het raam. Het
kantoor ademt een sfeer van
international allure, ingeto-
gen, met oog voor detail en

kwaliteit. 

Laatste nieuwtjes 
voor gemakzuchtige
datamannen

3

B.T.O. leverde afgelopen najaar met Van Geel 
Legrand een Totaalproject op bij M-Star Freight Services,
een logistiek bedrijf in container transport. Naast het VDI
datanetwerk en de Lexic patchkasten van Van Geel Legrand,
koos M-Star voor de BTicino zuilen en het bijbehorende
schakelmateriaal. Het resultaat: een ‘proper’ pand waar je
‘Hollandsch hart’ wat sneller van gaat kloppen!

E.

NIEUW

Weg met loshangende kabels!

Project M-Star: “het werkt lekkerder 
met BTicino!”

� Links Mark Bauman (E.B.T.O.), rechts Ronald Doeleman (Van Geel Legrand)

� Tom van
Buuren 
(directeur 
M-Star)

� Ron Abrahamsz
(directeur E.B.T.O. 
Service B.V.) �

Pak je voordeel!
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Het nieuwe jaar begint direct
goed met de aantrekkelijke
BAAT spaaractie voor installa-
teurs. Wanneer u in 2007 bij de
groothandel onze kabeldraag-
systemen koopt, beloont u zich-
zelf met spaarpunten. Deze
punten geven u een direct netto
voordeel bij de aanschaf van
Legrand of BTicino producten.

U zult er dit jaar zeker meer van
horen en, als het aan ons ligt, er
zelf ook BAAT bij hebben! De eer-
ste helft van 2007 stellen wij u in
staat te sparen voor voordeel-
punten. De letters van onze 
spaaractie staan voor: Betrouw-
baar, Assortiment, Advies en Tijd-
winst. Dit zijn de vier pijlers
waarop onze meerwaarde voor
de installateur rust. We blijven u
als onze klant producten van hoge
kwaliteit garanderen met een
compleet assortiment. U kunt
altijd bij ons terecht voor advies
en vragen of om deel te nemen
aan onze vakinhoudelijke semi-
nars en certificeringtrainingen.

Keer op keer horen wij van u terug
dat u ervaart dat het werken met
onze producten u tijdwinst ople-
vert. Wij willen met BAAT opnieuw
bij u onder de aandacht brengen
waar wij voor staan.

Verzilveren
Hoe werkt BAAT voor u? 
U registreert zich op onze 
website. U schaft onze kabel-
draagsystemen of onderdelen
hiervan aan op de gebruikelijke
manier via de groothandel. 
Al onze kabeldraagsystemen
doen mee aan de actie, behalve
Cablofil draadgoot en DLP wand-
goot. U stuurt ons een kopiefac-
tuur en wij geven u per 20,- euro
honderd BAAT-punten. De eer-
ste helft van 2007 spaart u voor
kortingspunten die u het hele
jaar kunt besteden. U verzilvert
de punten wanneer u Legrand of
BTicino producten koopt. Na
inzending van uw kopiefactuur
van aanschaf, sturen wij een 
creditfactuur en boeken het
gespaarde zakelijke voordeel
direct op uw rekening. U kunt uw
puntenscore makkelijk op de
website bijhouden.

Heel eenvoudig
Wanneer u dit leest, kunnen we
er al vanuit gaan dat u een klant

van ons bent. Geef
u vandaag nog op
voor de spaaractie
BAAT. Het systeem
is heel eenvoudig,
leuk om te doen en
kost u bijna geen
tijd. En als u hulp
nodig heeft, is onze
BAAT administratie
dichtbij. 

BAAT breed
gedragen
Net als onze kabel-
draagsystemen - 
die met minder
ophangpunten grote
overspanningen
kunnen overbrug-
gen - wordt ook
BAAT ‘breed gedra-
gen’. Vrijwel alle
groothandels zijn
enthousiast over
deze actie en doen
mee. U vindt onze
folder over BAAT op
de balie van uw
groothandel. Maar u
kunt natuurlijk ook
uw accountmana-
ger vragen om
meer informatie of
nu direct even naar onze website
surfen. Wij wensen u veel BAAT

voor 2007! Geef u op via onze web-
site: www.vangeellegrand.nl.

Start snel om het maximale ren-
dement uit de actie te halen! �

Unieke
spaaractie

Sparen met BAAT... tel uit je winst!

Pak je voordeel!

�Het zeer herkenbare beeldmerk van de campagne

Vervolg voorpagina

Ondanks alle telefoons en com-
puters die in gebruik zijn, zie je
hier geen loshangende kabels of
snoeren. Hier wordt hard
gewerkt, alle medewerkers zijn
druk aan het bellen.  “De 
bureaus staan in
cirkels om de 
BTicino zuilen
opgesteld”, zegt
Mark Bauman,
projectmanager
van E.B.T.O.. “We
hebben alles aan-
gesloten, van de
bekabeling, de
patchkasten tot de
telefooncentrales
en zelfs de
muziekinstallatie.
Dit pand is met
smaak ingericht.
Het is fantastisch
om daar een bij-
drage aan te
mogen leveren. We
zijn trots op het
resultaat!  Ik houd
van mooie dingen.” 

Lawaai en stof
“De BTicino zuilen zijn niet alleen
heel mooi, ze zijn ook makkelijk
te installeren”, aldus Bauman.
“Omdat wij veel in bestaande
panden werken, kozen wij al lang
geleden voor de DLP kunststof
wandgoten. Voor metalen goten
heb je altijd een slijptol nodig en
die produceert veel lawaai en stof.
In een kantoor waar gewerkt
wordt, is dat niet prettig. Nu heb-
ben we een Totaalproject met Van
Geel Legrand opgeleverd. Via
Ronald Doeleman van Van Geel
Legrand kwamen we in aanra-
king met BTicino. De zuil van 

BTicino was perfect geschikt voor
deze klant. Alle onderdelen zijn
op elkaar afgestemd en klikken
zo in elkaar. Dat zie je terug in
het naadloze eindproduct. Verder
vind ik het ook makkelijk dat je
precies weet wat je moet hebben.
Ik schets wat wij gaan doen en

dan weet Doele-
man hoeveel ik
waarvan moet
bestellen. Dat is
inkooptechnisch
lekker makke-
lijk”, aldus Bau-
man.

Strak plan
“Voor mij was
het essentieel
dat Van Geel
Legrand en
E.B.T.O. elkaar
kenden en met
elkaar konden
werken”, vult
Van Buuren aan.
“Ik weet weinig
van techniek en
ik wilde dat zij er
samen zouden
uitkomen, zon-

der mijn inmenging. Tijd is geld
in onze business. Alles was heel
strak gepland. Vooraf was ik al
eens met Mark Bauman in
Maassluis naar de zuilen gaan
kijken. Ik vond ze prachtig en heb
direct besloten om het hier ook
te installeren. Het was de keuze
tussen draden over de vloer of
een strakke paal, niet zo moei-
lijk dus. Ook in de dagelijkse
praktijk werkt het prima, lekker
overzichtelijk zonder al die los-
hangende kabels overal. Achter-
af snap je niet dat je ooit anders
hebt geaccepteerd, het werkt lek-
kerder met BTicino!”�

Dat de samensmelting van Van
Geel en Legrand ons bedrijf
een uitstekende internationa-
le positie geeft, wordt nog
eens onderstreept door de
recente order die 
Van Geel Legrand uit
Boxtel en Legrand
Vietnam samen
binnenhaalden. Een
prestigieus bouw-
project in het centrum
van Hanoi bestelde bij
Van Geel Legrand
16.000 m2 Soluflex
Cable Floor System,
met een orderwaarde
van $ 540.000. 

Exportmanager (Van
Geel Legrand) Christi-
aan van Terheijden is
zeer enthousiast over
het project. “Sinds de
samenwerking van 
Van Geel met Legrand
komen er nieuwe kan-
sen voor ons in Azië. Je
moet een grote afstand over-
bruggen, maar samen met de
Legrand organisatie in Vietnam
is het ons gelukt. Van Geel 
Legrand heeft zich gecontreerd
op de contacten met Archetype
Group, de architect, terwijl 
Legrand Vietnam vooral de 

contacten met de  aannemer,
IMO design, onderhield”, zegt
Terheijden. “Het Soluflex vloer-
systeem wordt nu volledig van-
uit Nederland uitgeleverd en
iedere week gaan er twee grote
containers naar Hanoi. De mon-
tagefase dient in het voorjaar
2007 gereed te zijn.”

Maximale flexibiliteit
“Met het Soluflex Cable Floor
System zitten we vroeg in het

bouwproces. Al bij het
maken van de bouwtekenin-
gen wordt er over de vloer
nagedacht”, aldus Terheij-
den. “Het is een prachtig
product dat vooral architec-
ten zeer aanspreekt. Het
Soluflex Cable Floor System

hebben wij in 2001 in eigen huis
ontwikkeld. Het is een ingenieus
vloersysteem met speciale
tegels waar de leidingen en con-
tactdozen kunnen worden geïn-
tegreerd. De eindgebruiker kan
zelf zijn kantooropstelling wijzi-
gen doordat het systeem een-
voudig te openen en te sluiten
is. Dit systeem sluit perfect aan
bij de nieuwe flexibele kantoor-
omgeving. De kracht van het
Soluflex Cable Floor System zit

hem in de eenvoud:
het is een concept,
een visie. De func-
tie van een ruimte
kan veranderen of
de werkplek kan
binnen de ruimte
verhuizen. Dit
vraagt om maxi-
male flexibiliteit.
Met dit systeem
kunnen wij deze
flexibiliteit garan-
deren op een nog
ongeëvenaarde
wijze”, besluit 
Terheijden. �

Mega-
order 

Legrand
Vietnam

Soluflex goes Asia!

� Een BTicino zuil werkt 
overzichtelijker

Pacific Place prestigieus wonen 
en werken in hartje Hanoi
Midden in Hanoi verrijst Pacific Place, een
in residentiële stijl opgetrokken complex
waarin wonen en werken samengaan. Naast
16.000 m2 kantooroppervlak, komen er 176
luxe appartementen met uitzicht op Hanoi.
Beneden kunnen medewerkers en bewo-
ners ontspannen in één van de vier luxe
restaurants of shoppen op niveau in de ver-
schillende winkels. Voor de bewoners is het
dakterras met zwembad toegankelijk even-
als de VIP Lounge en Bar.

�
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“Wij zijn - als netwerkexperts -
kundig op het gebied van de actie-
ve componenten”, zegt Computeq
directeur Tom Panjer. “Hierbij
moet je denken aan producten als
servers, routers en switches
binnen alle hiermee verbonden
automatiseringsprocessen. Actie-
ve componenten zijn de onderde-
len die een netwerk operationeel
maken. Van Geel Legrand levert
de passieve producten als kasten
en kabels. Richting de installa-
teurs hebben wij vooral een advi-
serende rol. Zij benaderen ons
bijvoorbeeld met vragen als ‘hoe
kan ik in deze situatie een bepaal-
de snelheid van mijn netwerk  krij-
gen’. Computeq heeft de kennis
om bedrijven te ondersteunen 
bij hun automatisering”, aldus 
Panjer.

Intiem
“Wij hebben zojuist een project 
in nauwe samenwerking met 
Van Geel Legrand afgerond”, gaat
Panjer verder. Het nieuwe assu-
rantiekantoor van Van Straaten
hebben wij als een Totaalproject
volledig met Van Geel Legrand
kunnen inrichten. Persoonlijk ben
ik erg trots op dit project. Omdat
Van Straaten een bijzondere rela-
tie van Computeq is en wij veel
innovaties wilden uitvoeren, heb
ik zelf personeel ingehuurd om
met eigen mensen het project van
A tot Z te verzorgen. Dit is uiteraard
niet de dagelijkse gang van zaken
voor mij. Ook Peter van der Put-

ten van Van Geel
Legrand was
nauw bij alle
bes l iss ingen
betrokken. Dat
soort steun heb
je nodig om
zoveel nieuwe
ontwikkelingen
te kunen inte-
greren”, zegt
Panjer. 

Volautomatisch
“Wij hebben het
bedrijf bijvoor-
beeld compleet
uitgevoerd met Light Technology,
een inbouwgeluidssysteem 
van Sonelco. Dit werkt naadloos
samen met het Building 
Management System van Van Geel
Legrand. Er zit hier geen schake-
laar in de muur, alles werkt vol-
automatisch, van de verwarming
en airco, tot de zonwering, het
alarm, de koffiezetmachines en
het kopieerapparaat. Hiervoor
hebben wij de diverse scenario’s
kunnen inrichten tot volle tevre-
denheid van onze klant”, aldus
Panjer.

Oogopslag
“Om het compleet te maken heb-
ben we voor het Legrand design
schakelmateriaal gekozen. De
keuze viel hierop omdat er 8
elektronica toetsen onder een
afdekraam passen. De DLP wand-
goten hebben we uitgerust met

Mosaic schakelmateriaal. Het
grote voordeel hier was dat je
kleurcodes kunt aanbrengen,
zodat je geen verwarring over de
functie krijgt. Wanneer een kan-
toorafdeling anders wordt inge-
deeld, blijft in één oogopslag
duidelijk waar welke kabel hoort.
Verder kozen we voor de Lexic ver-
deler en het Legrand Cabling
System (LCS6) UTP. Uiteraard heb-
ben we het netwerk gecertificeerd
opgeleverd.” 

Olie
“Ik heb geweldige ondersteuning
van Van Geel Legrand gehad tij-
dens de installatie. Ik kon de spe-
cificatie en eisen steeds doorgeven
en alles werd voor mij uitgedacht
en nagerekend. Sterk hierbij is dat
Van Geel Legrand alle eisen weet
te vertalen naar goede oplossin-
gen. Zij kennen daar de regelge-

ving. Computeq probeert de olie
tussen de tandwielen te zijn. Wij
leven ons in op de wensen van de
klant en zijn processen. Om een
voorbeeld te noemen. Dit pand
bestond voorheen al jaren als poli-
tiekantoor. Er was indertijd geen
extra ruimte in de plafonds
gepland voor leidingen. Toch zijn
we met Van Geel Legrand tot
oplossingen kunnen komen om
toch alles te kunnen realiseren.
Als je bedenkt dat een gewoon
lichtspotje al 16 cm diep is en dus
voor ons hier ongeschikt, begrijp
je dat wij hier een leverancier nodig
hadden met een flexibele instel-
ling en een breed assortiment.”

Perfectionistisch
“Ik ben hier perfectionistisch te
werk gegaan. Alle technologie in
dit pand is
nieuw. Ik heb
veel tijd met de
opdrachtgever
doorgebracht
om zijn belan-
gen goed te
begrijpen. Een
verzekerings-
kantoor wil ver-
trouwen wek-
ken. Alles moet
er netjes uitzien,
het geheel moet professionaliteit
uitstralen. Zo hebben we bijvoor-
beeld een scenario ‘presenteren’

ontwikkeld. Wanneer de verzeke-
ringsadviseur een powerpoint-
presentatie wil geven of een
promotiefilm wil laten zien, is de
vergaderruimte daar optimaal
voor ingericht. Met een druk op
de knop zakt de volledig in het
plafond geïntegreerde beamer
naar beneden, gaat het licht auto-
matisch naar een lagere stand,
verduistert de zonwering de
ramen en komt er een projectie-
scherm naar beneden, een beetje
à la James Bond, zakelijk en inno-
vatief”, besluit een glunderende
Panjer. “Al ben ik niet van plan de
volgende opdracht weer helemaal
eigenhandig uit te gaan voeren,
de samenwerking met Van Geel
Legrand wil ik wil behouden en
graag uitbouwen.” �

� Totaalproject bij Van der Straaten’s Assurantiën

ussen Computeq en Van Geel Legrand bestaat er al jaren een ongeschreven relatie. Van
Geel Legrand levert binnen de datawereld de zogenaamde ‘passieve’ producten als kabels en
kasten. Het bedrijf verwijst klanten met vragen over actieve componenten vol vertrouwen door
naar Computeq. Onlangs realiseerden de twee firma’s een prestige project in Werkendam, waar-
aan Computeq’s directeur Tom Panjer zich met hart en ziel aan verbond.

T

Het is bijna niet meer bij te hou-
den... In razend tempo buitelen
de vernieuwingen op het gebied
van data over elkaar heen.
Gelukkig zijn onze product-
nieuwtjes uitsluitend bedoeld
om u het werk makkelijk te
maken. Leun achterover en wij
laten hier onze VDI producten
even aan u voorbij paraderen.

19-inch frames staan sterk in
strijd tegen stof, vocht, schokken
of corrosie!
Graag vragen wij uw aandacht voor
onze nieuwe 19” frames. Voor een
optimale bescherming tegen
invloeden van buitenaf kunt u uw

VDI installatie
nu ook toepas-
sen in sterke,
waterdichte Atlan-
tic en Marina
behuizingen. Van
Geel Legrand
ontwikkelde
speciale 19”
frames in de volgende hoogtes: 6,
12, 16 HE. De frames kunnen ook
zonder behuizing tegen een wand
worden bevestigd. 

Inklappen en wegwezen
Een handig nieuwtje is onze
inklapbare toetsenbordhouder.
Steeds vaker bestaat de behoefte
om ook een toetsenbord in de kast
te kunnen onderbrengen, bijvoor-
beeld bij toepassing van een VDI-
kast als serverbehuizing. Het
probleem is dat gewone keyboards
te breed zijn voor de 19”stijlen en
bovendien de kastdeuren niet dicht
kunnen door ruimtegebrek aan de
voorkant van de stijlen. Smallere
keyboards zijn erg duur. Daarom
ontwikkelde Van Geel  Legrand de

praktische, inklapbare
toetsenbordhouder. Met
een kantelconstructie
klapt u het keyboard weg
en de deuren gaan
gewoon dicht.

Snelle montage
glasvezelconnectoren
Weg lijm, niet meer
polijsten en geen stroom
nodig. Nieuwsgierig? 
Probeer dan onze nieuwe
gereedschapskoffer voor
het aanzetten van ST, SC
en LC connectoren aan
glasvezel met 900 µm
mantel. De gereed-
schapskoffer wordt zeer
compleet geleverd met:
• positioneringsklem om

connectoren vast te
houden

• striptangen voor 
mantel en vezels

• krimptang voor huls
• kliever voor afhakken van 

glasvezel

• microscoop voor kwaliteits-
beoordeling gekliefde vezel

• diverse accessoires (zoals 
pincet, schaar, merkstift)

• uitgebreide stap-voor-stap
handleiding �

* Nieuwtje* per direct zijn alle
glasvezel componenten ook met
LC duplex connectoren leverbaar!

Laatste 
nieuwtjes voor

gemakzuchtige 
datamannen

NIEU
W

� Van Geel Legrand levert passieve producten 
als kasten en kabels

“Hokjesgeest” van
Computeq maakt het
de klant makkelijker

In Werkendam is de firma 
Computeq een begrip. Zij mag
bijna de helft van alle bedrijven
uit Werkendam tot haar klan-
tenkring rekenen. Directeur Tom
Panjer ging in 2002 samen met
een partner met Computeq van

start. Inmiddels werken er 11 mensen bij
Computeq.

Panjer begon ooit als uitzendkracht bij 
Mercon Steele Structures. Dit bedrijf raad-
de hem aan een eigen onderneming in de
informatica te starten. Maar op zoveel suc-
ces en groei had Panjer niet direct gerekend.
“Ook in de economisch zwakkere jaren die
we achter ons hebben liggen, bleef het maar
goed gaan. Er is gewoon veel vraag naar onze
kennis”, besluit Tom. “Wij begrijpen de pro-
cessen die in een industriële omgeving spe-
len en maken software op maat. Het gaat
steeds meer om het leveren van kennis en
applicatiebeheer”, aldus Tom.

De kracht van Computeq
“Wij ondersteunen bedrijven bij automati-
seringsvraagstukken”, zegt Tom. “ Hierbij
denken wij in hokjes en vakjes. Of - om dui-
delijker te zijn - de processen van een bedrijf
verdelen wij overzichtelijk in vakken. Ver-
volgens maken we hier maatwerkoplos-
singen voor. De klant ziet op zijn scherm
alleen wat hij daadwerkelijk nodig heeft om
zijn werk te doen. Met de rest vermoeien
we hem niet. Die beperkte user-interface
maakt het voor hem overzichtelijk om met
onze toepassingen te werken”, aldus Tom.
“Vooral onze financiële toepassingen zijn
populair. Alle bedrijven willen uiteindelijk
graag ieder moment weten waar ze finan-
cieel staan.” Lees meer over Computeq op:
www. computeq.nl.

Computeq realiseert Totaalproject bij Van der Straaten’s Assurantiën:

Het perfecte huwelijk tussen
actieve en passieve producten
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Woningautomatisering werd tot
voor kort vooral toepast in de luxe-
re nieuwbouw of bij zorgcom-
plexen. Hoewel de markt een
groeiende vraag signaleert, is
domotica een complexe materie.
Veel installateurs staan wat hui-
verig tegenover deze vernieuwin-
gen. Alle fabrikanten komen met
oplossingen en vaak is het onmo-
gelijk door de bomen het bos te
zien. Installatie en programme-
ring van de systemen vereisen
vaak zeer specialistische kennis.

Ook is er nogal wat
inbreuk op de
bestaande infra-
structuur nodig om
de systemen te
installeren. Met 
In One by Legrand
wordt woningautomatisering
teruggebracht tot eenvoudige
oplossingen die overal toegepast

kunnen wor-
den. Installa-
teurs kunnen
het systeem
desgewenst
stapsgewijs
uitbouwen en starten met een
eenvoudige basis door twee
bestaande schakelaars te 
vervangen door In One by Leg-
rand scenarioschakelaars.
Deze schakelaars communi-
ceren met elkaar via het
bestaande 230 V netwerk. 

Zonder hak- en freeswerk
Tijdens de introductie maak-
ten de verschillende sprekers
duidelijk dat de installateur
met In One by Legrand op een-
voudige wijze een totale auto-
matisering van het gebouw
kan realiseren, zonder hak-

en freeswerk! De complete
elektrotechnische en data-instal-

latie kan met In One by
Legrand geïntegreerd
worden. Hierdoor ver-
krijgt de gebruiker ein-
deloze variatie-
mogelijkheden op het
gebied van comfort, com-
municatie en veiligheid.
Met In One by Legrand
haken we in  op de vraag
van de markt en bieden
een laagdrempelig
systeem waarbij de
struikelblokken van
bestaande systemen tot
het verleden behoren. De
voornaamste voordelen
zijn, naast de lage basis-
investering en de een-
voudige bediening, dat
het systeem stap voor
stap uit te breiden is. Ook
is het systeem eenvou-
dig in te stellen en te wij-

zigen zonder ingewikkelde
besturingssoftware en is het uiter-

mate geschikt voor
renovatie.

Trendwatcher
De middag in Living
Tomorrow werd
verrijkt door de
lezing van een 
t r e n d w a t c h e r ,
Richard Lamb. Om
de aanwezigen te
inspireren en te
prikkelen meer
moed te tonen, liet
deze trendwatcher
de kansen zien die
er liggen voor de

installateur op het gebied van
domotica. De installatiewereld is
volgens Lamb onnodig behou-
dend. In zijn betoog liet hij zien
dat de wereld altijd de neiging
heeft gehad te aarzelen bij nieu-
we ontwikkelingen. De komst van
de auto, telefoon en computer
werd destijds ook niet door ieder-
een als een groot goed gezien. Nu
zijn die echter niet meer weg te
denken uit ons bestaan. Het is
belangrijk voor een installatiebu-
reau een eigen visie op woning-
automatisering te ontwikkelen.
De installatiewereld zou daarbij
moeten profiteren van de uitste-
kende uitgangspositie die men
heeft als ‘expert’. Volgens Lamb
liggen er volop kansen om dit
marktsegment naar zich toe te
trekken, voordat nieuwe spelers
uit bijvoorbeeld de telecommuni-
catie en consumentenelektroni-
ca hierin springen.

Wilt u weten wat het laagdrempe-
lige In One by Legrand voor u kan
betekenen? Download onze bro-
chures via www.vangeellegrand.nl
of neem contact op met uw
accountmanager voor een per-
soonlijke toelichting.�

ie wil weten hoe comfortabel onze woon-
en kantooromgeving er over een paar jaar zal uitzien,
bezoekt het nieuwe huis en kantoor van de toekomst,
Living Tomorrow geheten, naast de Arena in Amster-
dam. Als u er tenminste niet al onlangs geweest bent.
Op 24 januari jongstleden stond Living Tomorrow
namelijk in het teken van de productintroductie van
het nieuwe woningautomatiseringssysteem van Van
Geel Legrand, In One by Legrand. Meer dan honderd
installateurs lieten zich op deze toepasselijke locatie
informeren over In One by Legrand. Na de lezingen,
was er gelegenheid om een rondleiding door Living
Tomorrow bij te wonen.

W Werken in de toekomst
Afgelopen november vond de officiële opening van het nieuwe Kantoor
van de Toekomst plaats bij Living Tomorrow. Tijdens deze opening werd
door de participanten van het zogenaamde Kantoorforum; HP, LogicaCMG, Philips, 3M, Gis-
pen, Douwe Egberts en Van Geel Legrand hun visie op het werken in de toekomst gepresen-
teerd, die wordt beschreven als ‘Embracing Independence’. 

Living Tomorrow is een innovatieplatform waar de bezoeker kan kennismaken met produc-
ten en diensten die onze levenskwaliteit kunnen verbeteren. Maatschappelijke, economische
en technologische trends zijn vertaald naar praktische producten. Van de producten zal 80%
binnen 5 jaar op de markt geïntroduceerd worden en 20% zijn toekomstvisies.  Living Tomor-
row wil met zijn participanten een discussie op gang brengen met consumenten en bedrijven
over wat zij belangrijke inno-
vaties vinden. Verschillende
thema’s komen aan bod:
bouwtechniek, interieur, ICT,
domotica, maar ook gezond-
heid, lifestyle, werk en ont-
spanning.

Introductiebijeenkomst:

Living Tomorrow toneel 
van producten met toekomst

In One by Legrand

Misschien wordt u wel geïn-
spireerd door ons artikeltje
op de voorpagina over het
Rotterdamse havenbedrijf? U
kunt het hart van de Holland-
se handel zelf ook gaan bekij-
ken. Maak eens een rondvaart
door het Rotterdamse haven-
gebied. Een echte belevenis!

U kunt bij Spido Rondvaarten
kiezen uit een aantal mogelijk-
heden. Voor een goede indruk
van de bedrijvige wereldhaven
is de uitgebreide havenrond-
vaart een aanrader. U vaart door
het Botlekgebied en ziet de
scheepswerven en -reparatie-
bedrijven, pijpenleggers, Roll
ON - Roll OFF, droogdokken en

de efficiënte overslag van mil-
joenen containers. Bovendien
heeft u vanaf het schip een
prachtig uitzicht op de bijzon-

dere skyline van Rotterdam.
Deze vaartocht is er ook in een
kortere variant van 75 minuten.
Spido heeft leuke arrangemen-

ten op hun site staan, waarbij
er ook aan de kinderen is
gedacht. Kijk ook op
www.spido.nl.�

Maak eens
een 

Rotterdamse
rondvaart!

KORTINGSBON SPIDO RONDVAARTEN
Tegen inlevering van deze bon ontvangt u

15% KORTING OP DE
HAVENRONDVAART VAN 75 MINUTEN

Maximaal 4 personen per bon. Geldig tot en met juni 2007.
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� Trend-
watcher
Richard Lamb
verlaagt
domotica-
drempel

� In One by Legrand brengt woningautomatisering
terug tot eenvoudige oplossingen

� Installateurs volgen rondleiding door Living Tomorrow


